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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud Haljala Vallavalitsuse ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel sõlmitud 

teenuslepingu nr. 20-01-15-ÜVK alusel. 

Töö eesmärk on koostada Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise 

kava aastani 2027, mis on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Haljala valla 

ÜVK-ga piiritletud aladel. Varasem ÜVK arendamise kava on koostatud 2007. aastal. 

ÜVVKS kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ÜVK 

arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 

ÜVVKS-ile tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel 

korrigeerida. Nii on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava 

korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks ÜVK süsteemide 

vajadustepõhiseks arendamiseks Haljala valla territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK 

rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise 

kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning 

keskkonnaseisundit. ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis 

kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud EL direktiividega ning 

rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 

võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 

veetarbimine ÜVK süsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas 

tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks 

vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt ÜVK rajamiseks tehtavatest investeeringutest 

prognoositakse arendamise kava elluviimise järgset ÜVK teenuse hinda ning antakse ülevaade 

võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark ja Kristjan 

Karabelnik). 



6 

1.  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Haljala vald asub Lääne-Viru maakonna põhjaosas, piirnedes idas Viru-Nigula ja Sõmeru, 

põhjas Vihula, läänes ja lõunas Rakvere ning Kadrina valdadega (joonis 1). Valla põhja- ja 

keskosa on Viru lavamaal, lõunaosa Pandivere kõrgustiku jalamil. Haljala valla üldpindala on 

183,02 km² ehk 18 302 ha. Lääne-Viru maakonnas on Haljala vald pindala suuruselt 

üheksandal kohal. Valla administratiivseks keskuseks on Haljala alevik.  

Administratiivselt kuulub Haljala valla koosseisu 20 küla ja Haljala alevik. Suurima elanike 

arvuga asulad on Haljala alevik, Aaspere ja Essu külad, mis on ka piirkondade 

tõmbekeskusteks. 

Tähtsamatest teedest läbib Haljala valda Tallinn-Narva maantee ja Rakvere-Käsmu maantee. 

Valla keskusest, Haljala alevikust, on Rakverre 11 km ja Tallinna ~90 km. 

Maastikuliselt jääb Haljala vald Kirde-Eesti lavamaa põhjapiirile. 

31.07.2014.a seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 2 221 katastriüksust pindalaga 17 

961,9 ha, mis moodustab 97,8 % valla territooriumist. Suurem osa valla territooriumist on 

sihtotstarbelt maatulundusmaa 17 174,6 ha. (Andmed: Haljala valla arengukava aastateks 

2014-2020). 

 
Joonis 1.  Haljala valla asukoht. Allikas: Maa-ameti geoportaal. www.maaamet.ee. 

Haljala vallas on ÜVK-ga varustatud eelkõige Haljala aleviku ning Essu ja Aaspere külade 

tarbijad. Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ÜVK-ga kaetud alal osutab AS Haljala Soojus. 

Vallas on üks kool: Haljala Gümnaasium. Samuti on vallas lasteaed, kolm raamatukogu, 

rahvamaja ja vallamaja. 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kirde-Eesti_lavamaa&action=edit


7 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Haljala Vallavalitsuse andmetel elas 2015. aasta 1. jaanuari seisuga Haljala vallas 2564 

elanikku (vt tabel 1). 

Tabel 1. Haljala valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2014 

Pindala (km
2
) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km

2
) 

183,02 2564 14,0 
Andmed: Haljala Vallavalitsus 

Valla rahvaarv on viimase viie aasta jooksul näidanud üldist vähenemistrendi. Keskmiselt on 

rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 1,5% aastas. Alates 2010. aastast on valla elanikkond 

negatiivse loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 245 inimese võrra (tabel 2). 

Tabel 2. Haljala valla rahvastiku dünaamika aastatel 2010-2015 

Näitaja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elanike arv 2809 2771 2726 2695 2607 2564 

Muutus eelmise 

perioodiga (%) 0,28 -1,37 -1,65 -1,15 -3,38 -1,68 

Sündis 26 30 32 22 17 - 

Suri 33 30 31 30 34 - 

Saabus 86 78 97 84 96 - 

Lahkus 95 126 125 162 120 - 
Andmed: Haljala Vallavalitsus 

Haljala valda saabujaid on olnud viimastel aastatel vähem kui vallast lahkujaid, mistõttu on 

valla rändesaldo olnud negatiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Joonis 2 kirjeldab Haljala valla rahvastiku dünaamikat aastatel 2010-2015. 
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Joonis 2.  Rahvastiku dünaamika Haljala vallas aastatel 2010-2015, Haljala 

Vallavalitsus. 

Jooniselt 2 on näha, et aastatel 2010-2015 on toimunud Haljala vallas üldiselt rahvastiku 

vähenemine. 

Haljala vallas elas 01.01.2015. a seisuga 2564 inimest. Võrreldes aastaga 2013 on Haljala 

valla elanike arv vähenenud 43 inimese võrra. Elanike vanuselise koosseisu moodustavad 

tööealised 65,6%, tööeast nooremad 15,9% ja pensioniealised 18,5%. 

Haljala vallas on 20 küla ja Haljala alevik. Elanike arvu poolest suuremad asulad Haljala 

alevik ning Essu ja Aaspere külad. 

Arendamise kava koostajad prognoosivad Haljala valla elanike arvu vähenemist aastani 2017 

keskmiselt 1,5% aastas, aastatel 2018-2021 keskmiselt 1% aastas ning aastatel 2022-2025 

keskmiselt 0,5% aastas. Seega aastaks 2027 on Haljala valla elanike arv ligikaudu 2342 

inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning 

kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. ÜVK arendamise kava jaoks 

on oluline prognoosida uute ÜVK teenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on 

tegelik kohapealne olemasolev olukord.  

ÜVK arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Haljala valla leibkonnaliikme 

netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna elanike maksevõime 

prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava finantsanalüüsi 

koostamisel, mis on aluseks Haljala valla ÜVK-ga varustatud piirkondades ÜVK teenuse 

hinna kujunemisel. Selleks on analüüsitud Statistikaameti andmeid kogu Lääne-Viru 

maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Lääne-Viru 

maakonnas 2013. aastal ligikaudu 427,7 eurot (vt tabel 3). 2013. aasta näitaja on ligi 15,8% 

võrra väiksem Eesti keskmisest (508,1 eurot). 2003-2013. aasta keskmine sissetuleku kasv on 

olnud aastas ligikaudu 8,8%. 
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Tabel 3. Leibkonnaliikme sissetulek Lääne-Viru maakonnas aastatel 2003-2013. 

Aasta 
Netosissetulek kuus 

(eur) 
Muutus, % 

2003 157,3 6,45% 

2004 201,9 22,09% 

2005 200,9 -0,48% 

2006 267,4 24,89% 

2007 299,6 10,74% 

2008 332,0 9,74% 

2009 323,1 -2,74% 

2010 312,4 -3,42% 

2011 345,2 9,50% 

2012 387,5 10,91% 

2013 427,7 9,40% 

Keskmine - 8,83% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Haljala vallas oli 2013.a. seisuga registreeritud 2 aktsiaseltsi, 107 osaühingut, 48 

mittetulundusühingut, 58 füüsilisest isikust ettevõtjat, 1 tulundusühistu, 2 sihtasutus ning 5 

kohaliku omavalitsuse üksust. 

Enamus Haljala valla suuremaid ettevõtteid paikneb Haljala alevikus. Maapiirkondade 

peamisteks tegevusaladeks on põllumajandus, kus omakorda domineerib teraviljakasvatus. 

Suurimad ettevõtted vallas on: toiduainetööstus Viru Õlu AS, tekstiilitööstus Baltic Fibres 

OÜ, mööblitööstus Bellus Furnitur OÜ, põllumajandusettevõte Aaspere Agro OÜ, OÜ 

Õitseng ja Idavere Mõis OÜ, puidutööstusettevõtted OÜ Maheda, OÜ Halvar Puit ja Valdepol 

OÜ. 

Suurimad tööandjad Haljala valla tööealisele elanikkonnale on 01.06.2014. aasta Maksu- ja 

Tolliameti andmete põhjal endiselt Haljala Vallavalitsus (sh kool, lasteaed, rahvamaja ja 

raamatukogud) (Andmed: Haljala valla arengukava 2014-2020). 

2014. a. 1. jaanuari seisuga moodustas registreeritud töötute osakaal 1,3% Haljala valla 

elanike arvust.  

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 

summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad. Aastatel 2010-2013 

on toetussummad taas mõnevõrra vähenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne 

olukord ajavahemikus 2010-2013 on mõnevõrra paranenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 4 

ülevaade aastatel 2008-2013 sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 
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Tabel 4. Haljala vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2008-2013. 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Toimetulekuks makstav summa 

valla eelarvest (eurot) 6 785,6 13 440,3 24 332,4 20 547,2 19 608,2 17 508,6 

Andmed: Statistikaamet 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Keskkonnakaitselise tegevuse põhirõhk vallas on valdavalt suunatud põhja – ja pinnavee, 

maavarade jt. loodusressursside kasutamise jälgimisele ja kontrollimisele. Jäätmemajanduse 

korrastamisega on vallas tekkinud mitmeid tõsiseid probleeme erinevate jäätmete kogumise ja 

veo korraldamisega, seda eriti hajaasustusega piirkondades. Suurimaks keskkonnareostajaks 

on jätkuvalt tööstus. Põllumajanduse osakaal keskkonnareostuse tekitajana vähenes 

hüppeliselt üheksakümnendatel aastatel väetiste ja kemikaalide kasutamise vähenemise arvelt. 

Olulist parandamist vajavad aga sõnniku ja läga hoidmise ja kasutamise tingimused. 

Inimeste harjumused ja kujunenud mentaliteet, samuti elanike majandusliku heaolu praegune 

tase pärsivad keskkonnakaitse ja säästlikkuse kui elunormi juurdumist ühiskonnas (Andmed: 

Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2019). 

1.3.1 Kaitsealused objektid 

Haljala valla territooriumil asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid: 

1. Kaitsealad: 

 Aaspere mõisa park 

 Essu mõisa park 

 Kaasik; Kaasiku kaasik 

 Kandle pargi põlised puud ja allee 

 Kavastu park 

 Pahnimägi 

 Selja jõe maastikukaitseala 

 Vanamõisa männik 

 Vanamõisa mõisa park. 

2. Natura 2000 alad: 

 Noonu loodusala 

 Selja jõe loodusala. 

3. Püsielupaigad: 

 Varangu väike-konnakotka püsielupaik  

 Haljala-Nõmme käpaliste püsielupaik Vitsiku külas. 

4. Kaitsealused üksikobjektid: 

 Kandle mägivaher 

 Kisuvere allikad 

 Võle rändrahn. 

1.3.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Haljala valla territooriumi põhja- ja keskosa jääb Viru lavamaa maastikurajooni lääne osasse. 

Viru ehk Kirde-Eesti lavamaa maastikurajoon hõlmab Kirde-Eestis klindist lõuna poole kuni 

Alutaguse madalikuni ulatuva paese rannikumaa. Lavamaa on üldiselt kõrgem lääneosas, 

Vihula kandis, kus ulatub 68 m-ni ü.m.p. Lavamaade pind on liustike kulutuste tõttu valdavalt 
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tasane või nõrgalt lainjas ja moreenne pinnakate üsna õhuke. Maastiku eripära on kujundanud 

rõhtkihilise paese aluspõhja maapinnalähedus ja lõhestatus tektoonilistest lõhedest, mandrijää 

valdavalt kulutav tegevus, Soome lahe klimaatiline mõju ning inimtegevus. Selles 

maastikurajoonis on muudetud looduslikku keskkonda rohkem kui kusagil mujal Eestis. 

Inimtegevusega on kaasnenud olulised muutused pinnaehituses, veeoludes, taimkattes ning 

asustuses.  

Aluspõhi on enamasti kaetud 1-2 meetri paksuse pinnakattega, milleks on lubjarikas rähkne 

moreen. Moreentasandikud (lavamaast 30%) hõlmavad suuremaid alasid lavamaa lääneosas 

Haljala-Ubja-Sõmeru vahemikus. Paetasandikel, mis asuvad klindi pervealal, on väga õhuke 

(alla 30 cm) paemurendiline pinnakate ja paepealsed mullad. Suuremaid klindilähedasi alasid 

hõlmavad 30-100 cm-l paerohkel moreenil kujunenud leostunud ja rähkmuldadega 

põllustatud paetasandikud, mis pikkamööda lähevad lõunapool üle paksema kattega 

moreentasandikuks. Moreentasandikud on viljakate liivsaviste leostunud, leetjate, vähem 

rähkmuldade tõttu suures osas põllustatud. Mulla viljakus boniteedi punktidega 41-63 on üle 

Eesti keskmisest mullaviljakusest. Haljala valla lõunaosa on väga viljakate muldadega 

Liustikujää kulutusnõgudes olnud järvedest kujunenud saviliivased tasandikud on enamasti 

gleimuldade ja soostuvate segametsadega.  

Õhukese pinnakattega pae- ja moreentasandikud on paljudes kohtades, peamiselt tektooniliste 

lõhevööndite kohal karstunud. 

Haljala valla lõunaosa ulatub Pandivere kõrgustiku jalamile. Pandivere kõrgustiku 

maastikuline piir on enamasti ligi 80 (-95) m kõrgusel, järgides allikatevööndit. Haljala vallas 

kulgeb kõrgustiku piir Tallinn-Narva maanteest u 0,5 km põhjas hõlmates Aaspere külas ja 

kulgedes Haljala alevikust lõunas piki Haljala-Rakvere maanteed Rakvereni. Maastiku eripära 

on saanud alguse kujunemisest jääaegadel jäälahkmelise kulutuskõrgustikuna, mis ulatub 

paekivise hiidkühmuna (läbimõõt ligi 60 km) 50-60 m üle enamkulutatud naaberalade läänes 

ja idas, kus olid liustiku voolunõlvad. Kõrgustiku valdavalt tasandikuline reljeef on tingitud 

aluspõhja kujust.  

Pandivere kõrgustiku aluse paese hiidkühmu moodustavad põhja- ja keskosas Ordoviitsiumi 

ladestu Keila, Oandu (väikesel alal), Rakvere, Nabala, Vormsi, Pirgu ja Porkuni lademe 

valdavalt lubjakivid. Kõik need kivimid on andnud ainest nii rähkse moreeni kui ka oose, 

voori ja mõhnu moodustavate liustikujõesetete tekitamisel. Kõrgustiku maapõues leidub 

põhjaosas fosforiiti ja kukersiitpõlevkivi.  

Mullad on Pandivere kõrgustikul Eesti kõige viljakamad. Õhukese pinnakattega aladel, 

peamiselt kõrgustiku põhjaosas, paiknevad rohket aluspõhja ainest sisaldavad rähkmullad. 

Pandivere on ainuke maastikurajoon Eestis, kus soostuvate (gleimuldade) ja soomuldade 

osatähtsus on alla 10 %.  

Peamisteks pinnavormideks on moreenitasandikud, mis on suures osas põllustatud. Nende 

õhuke, 1-3(5) m paksune kohalikest aluspõhjakivimeist rähkne kollakashall liivsavine 

moreenkate on aastatuhandeid lasknud sademeveel valguda väga lõhelistesse paekividesse. 

Nii on tekkinud Rakverest lõunas kõrgustiku lael u 1375 km
2
 suurune infiltratsiooniala, Eesti 

suurim karstipiirkond, kus pole alalist vooluveestikku. Pandiverest algavate jõgede äravool on 

seitsmendik kõigi Eesti jõgede äravoolust (Andmed: Haljala valla üldplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne). 
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Haljala vallas on Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu settekivimitest moodustunud aluspõhjalise 

tuumikuga ja valdavalt õhukese pinnakattega aluspõhja reljeef. Orud on täitunud Kvaternaari 

setetega, mille sügavus on kuni paarkümmend meetrit ja laius 1-2 km. Kõrgustikel on 

pinnakate õhuke, jäädes alla 5m. Jalami poole pinnakatte paksus suureneb. Mattunud orgudes 

on paksus suurem ja samuti liustikutekkeliste pinnavormide kohal. Setteist on pindalaliselt 

kõige enam levinud moreen. Viimase jäätumise hall või kollakashall liivsavi- ja 

saviliivmoreen on rähkne ja koosneb peamiselt kohalikest aluspõhjakivimeist. Pinnakatte 

paksus on kruusa ja liiva aladel paksem kui moreeni aladel. 

Valdavad on leetjad liivmullad ja moreensed liivsavimullad, paasi kattev mullakiht võib olla 

küllalt õhuke. Piirkonnas on leostunud ja leetjate liivsavimuldade huumushorisondi paksus 

põllumaadel valdavalt 20-30 cm, arvestatava huumusesisaldusega kihtide kogupaksus aga 40-

50 cm. Muldade reaktsioon on aluseline (Andmed: Haljala valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2019). 

1.3.2.1 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia 

Haljala vald jääb Ordoviitsiumi ja Kambriumi vanusega kivimite avamusalale. Ordoviitsiumi 

kivimid on põhiliselt lubjakivid ja merglid (Alam-Ordoviitsiumis ka liivakivid ja 

dolomiidistunud lubjakivid). Kambriumi vanusega kivimid on põhiliselt savid ja liivakivid. 

Lubjakivilasundis esinevad rikkevööndid, kus kivim on lõhede poolt rikutud. Üldine 

geoloogiline läbilõige on järgmine: 

1. Aluskorra moodustavad Alam-Proterozoikumi tard- ja moondekivimid 

2. Pealiskorra moodustavad erineva vanusega settekivimid: 

 Alaosas on Vendi ja Alam-Kambriumi purdkivimid (savid, aleuroliidid, 

liivakivid) 

 Ülaosas Ordoviitsiumi karbonaatkivimite kihtkond, kus vahelduvad 

lubjakivid, dolomiidid ja merglid. Kihtide lõunasuunaline kalle on umbes 3 

m/km 

Hüdrogeoloogiliselt eristatakse piirkonnas Silur-Ordoviitsiumi, Ordoviitsium-Kambriumi ja 

Kambrium-Vendi põhjaveekomplekse. Põhjavesi ilmneb tavaliselt juba 4-5 m sügavusel, aga 

sõltuvalt reljeefist võib olla ka kuni 20 m sügavusel. Põhjavesi liigub Pandivere kõrgustikult 

piiriäärsetele aladele ja voolab välja valla ojadesse ja jõgedesse. Umbes 40% infiltreerunud 

veest läheb põhjavee toiteks.  

Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veeladestik koosneb mitmesugustest lubjakividest ja dolomiitidest, 

milles esinevad savikama koostisega vahekihid. Veeladestiku kogupaksus on 30-180 m. 

Kivimikompleksi ülemine, 30 m paksune osa on tugevasti karstunud ja lõhestunud. S-O 

karbonaatkivimites levivad katkendlikud kihilisusega paralleelsed, enamasti 1-2 m paksused 

suhteliselt tugevasti lõhestunud vööd, mille kaudu põhjavesi liigub lateraalsuunas ka 

puurkaevudesse. Veevöösid eraldavad 5-10 m paksused vahekihid, kus põhjavee liikumine 

toimub vaid piki vertikaallõhesid vertikaalselt. Haljala vallas võtavad S-O kihist vett 

peamiselt väiketarbijad ning sügavuselt 70 m. Antud veeladestik on Haljala vallas kas 

vähekaitstud või kaitsmata. Maapinna lähedalt on veekiht hea veekvaliteediga, kuid sügavuse 

suurenedes sisaldab vesi liiga palju rauda, mangaani ja vesiniksulfiidi.  
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Ordoviitsium-Kambrium veeladestik jääb Siluri-Ordoviitsiumi regionaalse veepideme alla. 

Põhjavesi paikneb Kallavere-Tiskre liivakivides, mis koosnevad alamordoviitsiumi Pakerordi 

lademe Kallavere kihistu ja alamkambriumi Tiskre kihistu peeneteralisest liivakivist ja 

aleuroliidist. Peamiseks toitumisalaks on Pandivere kõrgustik, kus ordoviitsiumi kihtidest läbi 

siluri-ordoviitsiumi regionaalse veepideme nõrgunud vesi valgub surveliste 

filtratsioonivooludena laiali radiaalsuundades.  Vee survepinna absoluutkõrgus on seal 

looduslikes tingimustes kuni 70 m. Ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi läbilaskvus on 

pindalaliselt ühtlane, kuna lateraalne filtratsioonikoefitsient jääb enamasti vahemikku 1-3 

m/d.  Haljalas asub veeladestik 60-80 m sügavusel ja on 25-30 m paks. Veekompleks on 

antud piirkonnas hästi kaitstud reostuse eest. Veekvaliteet Ordoviitsium-Kambrium 

veeladestikus on hea. 

Kambrium-Vendi veekompleks asub Haljala valla piires umbes 70 m sügavusel ning selle 

kogupaksus on kuni 90 m. Veekihi peal asetsevad Voronka ja Gdovi liivakivid. Voronka 

veekihi moodustavad peamiselt Kotlini lademe Voronka kihistu kvartsliivakivid ja 

aleuroliidid kogupaksusega kuni 40 meetrit ning kihi veejuhtivus on 100-150 m
2
/d. Gdovi 

veekiht koosneb segateralisest liivakivist ja aleuroliidist valdava paksusega 40-65 m ning 

lasub vahetult kristalsel aluskorral. Kihi veejuhtivus on 300-350 m
2
/d, vähenedes lõuna poole. 

Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi komplekse eraldab 65-85 meetrine Lontova 

veepide. Kambrium-Vendi veekompleks on hästi kaitstud reostuse eest.  

1.3.2.2 Veeandvus 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Haljala vald 

peamiselt Siluri ja Ordoviitsiumi lõheliste ja karstunud kivimite põhjaveekihtide piirkonda. 

Siluri ja Ordoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimikihtides paiknevate peamiselt 

ulatusliku levikuga veerikkastes veekihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad valdavalt 

vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. Valla lõunaosas eelkõige Tallinn-Narva teest lõunapool paiknevate 

mõõduka veeandvusega veekihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad valdavalt 

vahemikku 0,1-0,5 l/s*m. Vähesel määral jääb Haljala valla põhja ja kirdeosasse ka 

puurkaevusid mille erideebit jääb vahemikku 2,0-5,0 l/s*m. 

Haljala valla ühisveevarustuse puurkaevude arvestuskaartide alusel on Haljala aleviku 

Naaritsa puurkaevu erideebit 0,36 l/s*m, Essu küla puurkaevu erideebit 1,422 l/s*m, Aaspere 

küla keskuse ühisveevärgi puurkaevu erideebit 0,888 l/s*m ning Aaspere mõisa puurkaevu 

erideebit 0,191 l/s*m. 

1.3.2.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 

Haljala vald peamiselt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Joonisel 3 on 

toodud Haljala valla põhjavee kaitstuse kaart.  

Haljala alevik ning Aaspere küla ÜVK ala jäävad valdavalt nõrgalt kaitstud alale, kuid Essu 

küla ÜVK piirkond jääb osaliselt kaitsmata põhjaveega alale. 

Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on valdavalt moreenist pinnakatte 

paksus 2-10 m ning savi või liivsavi paksus alla 2 m. Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) 

põhjaveega alade on eelkõige alvarid, kus moreenist pinnakatte paksus on alla 2 m. 
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Põhjavee kaitstuse kaardi legend:  

 

Joonis 3.  Haljala valla põhjavee kaitstuse kaart (Allikas: Maa-ameti geoportaal 

www.maaamet.ee).
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1.3.2.4 Põhjavee varud ja veekasutus 

Haljala vallas on põhjaveevarud kinnitatud keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a. 

käskkirjaga nr 1414, millega muudeti keskkonnaministri 6. aprilli 2006. a käskkirja nr 408 

"Lääne-Viru maakonna põhjaveevarude kinnitamine". Kinnitatud põhjaveevarud on toodud 

tabelis 5.  

Tabel 5. Haljala valla kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjaveemaardla 
Põhjaveemaardla 

piirkond 

Veekihi 

geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 

m
3
/ööpäevas 

Varu 

kategooria* 

ja otstarve 

Kasutusaeg 

Haljala Viru Õlu AS C-V 800 T1 joogivesi kuni 2024 

Andmed: Keskkonnaministri 06 Aprilli 2006 a käskkirja nr 408 “Lääne-Viru maakonna põhjaveevarude 

kinnitamine” muutmine 

*Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a määruse nr 9 “Põhjaveevaru hindamise kord“ kohaselt jaguneb 

põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks P. T1 on tagatud 

põhjaveevaru, T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna 

põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade 

andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate 

ainete suublasse juhtimise, samuti põhjavee muutused, on Haljala vallas 4.03.2015 seisuga 

neli (Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- OÜ Idavere Mõis - Põhjavee võtmine rohkem kui 5 m
3
 ööpäevas. Vee-erikasutusluba 

nr L.VV/322395; 

- AS Ruixi Mõis - Põhjavee võtmine rohkem kui 5 m
3
 ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr 

L.VV/320781; 

- AS Haljala Soojus - Põhjavee võtmine rohkem kui 5 kuupmeetrit ööpäevas ja heitvee 

suublasse juhtimine. Vee-erikasutusluba nr L.VV/320221; 

- AS Viru Õlu - Põhjavee võtmine rohkem kui 5 m3 ööpäevas ning sademe- ja 

jahutusvee juhtimine Haljala ojja (VEE1075100). Vee-erikasutusluba nr 

L.VV/318447. 

Lisaks käsitlevad põhjaveevõttu ning heitvee suublasse juhtimist ka järgnevad 

keskkonnakompleksload: 

- OÜ Õitseng – Üle 300 piimalehmaga veiste intensiivkasvatus. Tammispea farm 555 

loomühikut (460 lehma; 180 mullikat; vasikad 60) Varangu laut 154 loomühikut (80 

Ammlehma, 148 mullikat, 100 vasikat, 1350 ha põllu- ja rohumaad. Vett tegevuse 

tarbeks võetakse Tammispea farmi puurkaevust (katastri nr. 3115) ning Varangu 

lauda puurkaevust (katastri nr. 3112). Olmereovesi juhitakse läbi septiku biotiiki. 

Keskkonnakompleksluba nr KKL/300799; 

- OÜ Aaspere Agro – piimakarjakasvatus (260 kohaline lüpsifarm, 190 noorlooma ja 

50 vasikat). Vett tegevuse tarbeks võetakse Kõldu farmi puurkaevust (katastri nr. 

2552). Farmis formeeruv reovesi kogutakse kogumismahutisse. 

Keskkonnakompleksluba nr KKL/317159. 

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

Ehitusgeoloogiliselt jääb Haljala vald Ordoviitsiumi-Siluri platoo abrasioonitasandiku 

piirkonda. Reljeef on piirkonnas tasane, enamasti nõrgalt lainjas. Kohati esinevad 10...20 
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meetri kõrgused kitsad eesseljandikud. Aluspõhi koosneb Ordoviitsiumi-Siluri kividest, 

milles esineb karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel pool esineb alvareid – 

pinnakatteta alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. Põhiliseks pinnakatte 

tüübiks on põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2...3 meetri. Samuti on laialt levinud 

pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas tasandikel moreeni all 

või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Paljudes aluspõhja või moreenikatte nõgudes 

esineb viirsavisid, enamasti voolavaid, 1...2 m paksuses ja turbalasundeid umbes 

samasuguses paksuses. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, mistõttu madalamad 

kohad on tihtipeale soostunud. Piirkonda iseloomustavad üldiselt suure kandevõimega 

pinnased. Erandiks on ainult üksikud soised madalamad kohad voolavate viirsavide või 

turbaga. Ehitussüvendid ja tranšeed tuleb sageli rajada lubjakivisse, mis teeb nende rajamise 

kulukaks (Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965). 

Haljala valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Haljala valla 

puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 

näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval nad paiknevad. Valla erinevates 

piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 

levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Haljala valla geoloogia 

iseloomustamiseks on võetud järgmised puurkaevud: 

Haljala aleviku Naaritsa puurkaev (puurkaevu katastri nr. 3133) 

 0-2,0 m – savikas kruus; 

 2,0-20,5 m – savikas lubjakivi; 

 20,5-28,5 m – lubjakivi kukersiidi vahekihtidega; 

 28,5-42,0 m – savikas lubjakivi; 

 42,0-60,0 m – lubjakivi ja glaukoniitlubjakivi. 

Essu küla puurkaev (puurkaevu katastri nr. 3085) 

 0-1,8 m – rähksaviliiv; 

 1,8-15,5 m – lubjakivi kukersiidi vahekihtidega; 

 15,5-50,0 m – lubjakivi. 

Aaspere küla keskuse puurkaev (puurkaevu katastri nr. 2563) 

 0-4,6 m – liivsavi veerisega; 

 4,6-17,0 m – savikas lubjakivi lubjakivi vahekihtidega; 

 17,0-28,4 m – lubjakivi kukersiidi vahekihtidega; 

 28,4-39,0 m – savikas lubjakivi; 

 39,0-46,6 m – lubjakivi savika lubjakivi vahekihtidega; 

 46,6-50,0 m – glaukoniitlubjakivi. 

1.3.4 Pinnavesi 

Haljala vald jääb Pandivere kõrgustikust loodesse. Kõrgustik on Eesti suurim 

infiltratsiooniala – 1375 km
2

 alal kõrgustiku keskosas puudub alaline vetevõrk.  

Kõrgustiku jalamit (80…90 m kõrgusel) tähistab tiheda sõõrina allikatevöönd, millest 

lähtuvad paljud jõed ja ojad, kaasaarvatud Selja jõgi, mis Essust läbi voolab. Suuremaid 

jõgesid ja ojasid, mis läbivad ka Haljala valda, kirjeldab tabel 6. Kõik valla jõed kuuluvad 

Soome lahe vesikonda. 
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Tabel 6. Haljala valla suuremad jõed ja ojad. 

Nimi Lähe Suubla 
Pikkus 

(km) 

Valgala 

pindala (km
2
) 

Selja jõgi Hulja küla Soome laht 46,4 422,6 

Vainupea jõgi Haljalast 4 km kirdes Soome laht 27 55,6 

Mustoja Võiperest 2 km loodes Soome laht 26,2 138,9 

Veltsi oja Sauste küla Selja jõgi 10,4 19,7 

Annikvere oja Tatruse küla Mustoja 9,6 43,5 

Haljala oja Aasu küla Selja jõgi 8 22,2 

Rõmeda oja Kavastu küla Mustoja 7,3 28,6 

Andmed: Keskkonnaregister 

Veestikus moodustavad peaosa jõed, mis suubuvad Soome lahte ja tükeldavad lavamaa 

lavadeks. Et nüüdisjõgede sängid on kujunenud ürgsemate jõgede (vanade) orgude sisse, 

millel oli juba ühtlasemaks erodeeritud pikiprofiil, siis pole neil lavamaalt laskudes suuri 

jugasid, küll aga kärestikulise veevooluga sügavad orud, sh Selja jõe (44 km) ja Mustaoja oja 

(28 km). Lavamaa tasandikuline pinnamood pole soodustanud suurte järvede teket ja säilimist 

(Andmed: Haljala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne). 

Selja jõe kesk- ning alamjooks Varangult jõe suudmeni (ca 18 km) on Natura ala, kus 

kaitstavaks on jõgi elupaigana (EL Loodusdirektiiv, lisa I, tüüp 3260). Selja jõe keemiline 

seisund on hinnatud kogu pikkuses mitterahuldavaks, mida põhjustavad nii asulate ja 

toiduainetetööstuse reoveed kui loomakasvatusfarmidest ja põldudelt pärit reostus. 

Looduslike eelduste poolest kuulub Selja jõgi väärtuslikumate kalajõgede hulka. Jõgi on väga 

oluline jõesilmu, lõhe ja meriforelli varude taastootmise seisukohalt. 

Looduslikud järved vallas puuduvad. Haljala valla territooriumil asuvad paisjärvedest 

Maheda järv (Veskijärv) ning tehisjärvedest Aaspere ja Essu tiigid.  

Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavale on Haljala valla vooluveekogudest lõiguti halvas ja 

kesises seisundiklassis Selja jõgi. Peamiseks põhjuseks on suur punkt- ja hajukoormus. 

Kesises seisundis lõike esineb ka Mustojal ja Vainupea jõel, mis tuleneb paisudest ning 

põllumajandusest pärinevast hajukoormusest. 

1.3.5 Muud loodusvarad 

Maavaradest on Haljala vallas olemas kohaliku tähtsusega liiva- ja kruusavarud. 

Valla territooriumile jäävad keskkonnaregistri maardlate nimistus olevad järgmised 

maardlad: Kaasiku liiva- ja kruusakarjäärid. Lisaks on valla territooriumil üleriigilise 

tähtsusega Haljala põlevkivi uuringuväli. 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Haljala vallas tegeleb käesoleval ajal vee-ettevõtlusega AS Haljala Soojus. 

Haljala Soojus AS põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine ja tarbijatele müümine. 

Teiseks oluliseks tegevusalaks on veevarustus- ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine. 

AS Haljala Soojus on määratud vee-ettevõtteks Haljala Vallavolikogu 17. veebruari 2015. a. 

otsusega nr 90. Vee-ettevõtte tegevuspiirkonnaks kehtestati Haljala valla haldusterritoorium. 

Vee-ettevõtja määrati vee- ja kanalisatsioonivarustusteenuse osutamiseks kümneks aastaks 
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alates 01.03.2015 kuni 28.02.2025.a.  AS-ile Haljala Soojus kuuluvad ka ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga seotud varad Haljala vallas. 

ÜVK teenuse hinnad Haljala vallas AS Haljala Soojus teeninduspiirkonnas on kehtestatud 

Konkurentsiameti 13.02.2014. a. hinnataotluse kooskõlastuse nr 9.1-2/14-003 alusel ning 

kehtivad alates 1.04.2014.  

Tabel 7 kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda AS Haljala Soojus 

tegevuspiirkonnas.  

Tabel 7. ÜVK teenuse hinnad Haljala vallas (ilma käibemaksuta) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbija 1 m
3
 maksumus (eurot) 

Haljala vald 

Tasu võetud vee eest 1,50 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (I grupp) 1,05 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (II grupp) 1,33 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (III grupp) 1,66 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (IV grupp) 2,04 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (V grupp) 2,44 

Andmed: AS Haljala Soojus 

Ülevaade vee-ettevõtte majandusnäitajatest aastal 2014 on toodud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 8. AS Haljala Soojus tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel Haljala vallas aastatel 

2014. 

Näitaja 
2014. aasta 

(eurot) 

2014. aasta 

(eurot) 

Tulud   

 VESI KANAL 

Müüdud veeteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele 53500   

Müüdud kanalisatsiooniteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele   173041 

sh kanalisatsiooniteenuse I grupp kokku   38126 

sh AS Viru Õlu kanalisatsiooniteenus kokku   134916 

Müügitulu kokku: 53500 173041 

      

Kulud   

  VESI KANAL 

Elektrienergia kulu ÜVK objektide haldamisel 5146 47626 

Muda vedu - 26897 

Vee-erikasutusõiguse tasu ÜVK objektide haldamisel 3638 - 

Saastetasud - 2066 

Kemikaalikulud - 15282 

Tööjõukulud (palgakulud) 18611 33994 

Administreerimiskulud (v.a palgakulud, elekter) 2723 7498 

Amortisatsioonikulud ÜVK objektidelt 9876 10116 

Intressikulud 2112 2112 

Materjal ja teenused ÜVK ehitiste remondiks ja hoolduseks 3147 10327 

Üldkulu 4985 12818 

Kulud kokku: 50239 168737 

Kasum/kahjum: 3679 4305 

Andmed: AS Haljala Soojus 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Haljala valla eelarve maht oli 2014.a ligikaudu 2,37 miljonit eurot. 2013.a eelarve maht oli 

ligikaudu 2,35 miljonit eurot. Võrreldes 2013. aasta eelarvega on vähenemine ligikaudu 0,6 

%. Erinevus on peamiselt tingitud väiksemast sihtotstarbelistest toetustest ning muudest 

tegevustuludest. 2015.a eelarve tuludeks on planeeritud ligikaudu 2,51 miljonit eurot. Haljala 

valla eelarve ning võlakohustused ja laenureserv on toodud tabelis 9. 

Tabel 9. Haljala valla eelarve, võlakohustused ning laenureserv aastatel 2010-2014 

(eurot). 

Aasta 

Puhastatud 

eelarve 

(eurot) 

Võlakohustused 

kokku (eurot) 

(aasta lõpul) 

Võlakoormus 

(%) 

Laenureserv 

(eurot) 

2010 2 111 934 332 110 15,73% 935 051 

2011 2 151 231 243 145 11,30% 1 047 594 

2012 2 236 550 292 359 13,07% 1 049 571 

2013 2 410 806 319 795 13,27% 1 126 689 

2014 2 424 305 232 625 9,59% 1 221 958 
Andmed: Haljala Vallavalitsus 
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Alates 2010.a on üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta mõnevõrra suurenenud (vt 

tabel 10), mis näitab elanike sissetulekute mõningast suurenemist ning elanike sotsiaal-

majandusliku olukorra paranemist. Võrreldes 2012.a on 2013.a üksikisiku tulumaksu 

laekumine paranenud ligikaudu 9,8%. 

Tabel 10. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 
Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Elanike arv  2801 2809 2771 2726 2695 

Laekunud tulumaks (eurot/in) 404,5 374,0 404,5 442,0 491,0 

Andmed: Eesti Statistikaamet 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus  

2.1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Haljala vallas on ühisveevärk välja arendatud Haljala alevikus ning Essu ja Aaspere külades. 

Tabelis 11 on toodud AS-ile Haljala Soojus väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 

L.VV/320221) lubatud puurkaevude veevõtud Haljala aleviku ning Essu ja Aaspere külade 

ühisveevarustuse puurkaevudest.  

Tabel 11. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Haljala valla ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Veehaare Puurkaev Periood Lubatud veevõtt 

katastri nr m
3
/a m

3
/kv m

3
/d 

Haljala elamute 

puurkaev 
3113 

2011-2016 28800 7200 80 

Haljala Naaritsa 

puurkaev 
3133 

2011-2016 88000 22000 235 

Aaspere keskuse 

puurkaev 
2563 

2011-2016 10800 2700 30 

Essu puurkaev 3085 2011-2016 10800 2700 30 

Aaspere kooli 

puurkaev 
2553 

2011-2016 3600 900 10 

Andmed: AS Haljala Soojus vee erikasutusluba (nr L.VV/320221). 

Haljala valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed 

on toodud tabelis 12. 
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Tabel 12. Haljala valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed. 

Puurkaevu 

nimetus/asukoht 

Haljala 

Naaritsa pk 

Haljala 

elamute pk 

Essu pk Aaspere 

keskuse pk 

Aaspere 

kooli pk 

Katastri nr. 3133 3113 3085 2563 2553 

Passi nr. 5557 2876 1867 5291 3621 

Kasutatav põhjavee 

kiht O O O O O 

Puurimise aasta 1985 1970 1967 1983 1973 

Pumba tootlikkus, 

m
3
/h - - - - - 

Puurkaevu tootlikkus, 

m
3
/h 20,7 2,77 20,5 16 10,3 

Lubatud veevõtt, m
3
/d 235 80 30 30 10 

Tegelik toodetud vee 

kogus, m
3
/d  98,9 3,2 11,4 8,7 4,1 

Tarbitud vee kogus 

m
3
/d 77,3 11,5 8,6 4,0 

Reguleerimisseade 

II astme 

mahuti (2x40 

m
3
), pumbad 

ning hüdrofoor 

0,3 m
3
 

hüdrofoorid 

2x0,3 m
3
 

hüdrofoor 

0,1 m
3
 

hüdrofoorid 

2x0,3 m
3
 

hüdrofoor 

0,1 m
3
 

Puurkaevu sügavus, m 60 45 50 50 55 

Staatiline veetase, m 14 - 5,8 7 10 

Deebit (l/s) 5,76 0,77 5,69 4,44 2,86 

Veemõõtja olemasolu Jah Jah Jah Jah Jah 

Puurkaevu hoone 

seisukord Uus Halb Hea Halb Halb 

Omanik 
AS Haljala 

Soojus 

AS Haljala 

Soojus 

AS Haljala 

Soojus 

AS Haljala 

Soojus 

AS Haljala 

Soojus 

Haldaja 
AS Haljala 

Soojus 

AS Haljala 

Soojus 

AS Haljala 

Soojus 

AS Haljala 

Soojus 

AS Haljala 

Soojus 
Andmed: AS Haljala Soojus
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2.2 Haljala alevik 

Haljala alevikus elab 01.01.2015. aasta seisuga 1145 elanikku. Haljala alevik asub 

Lääne-Viru maakonnas Peterburi maanteest põhja pool Võsu maantee ääres ning ta on 

Haljala valla keskuseks.  

Haljala alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt nõrgalt 

kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Haljala aleviku reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 

juuli 2009. aasta määrusega nr 1079) põhjal on aleviku reostuskoormus 14950 

inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 199 ie/ha. 

Vastavalt veeseadusele peab üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 

põhjavee kaitseks olema tagatud ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks 

reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse. Kui reoveekogumisalal 

ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib 

reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada lekkekindlaid 

kogumismahuteid. Lisaks on üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 

kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja 

heitvee pinnasesse immutamine keelatud. Väljaspool reoveekogumisalasid 

paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 

reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett 

immutatakse pinnasesse kuni 10 m
3
 ööpäevas. Samuti võib kaitsmata ja nõrgalt 

kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada 10-50 m
3
 heitvett pärast reovee 

süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie reostuskoormusega 

reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele.  Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega 

aladel pinnasesse immutada kuni 5 m
3
 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. 

vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Sealjuures tuleb arvestada, et heit- ja sademevee 

immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat 

taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest.  

Haljala alevikus kuuluvad ÜVK-ga seotud varad AS-ile Haljala Soojus, kes tegeleb ka 

ÜVK süsteemi haldamisega. 

2.2.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Haljala alevikus on üks veevõrk, mis baseerub peamiselt aleviku keskusest 

läänesuunas asuval Naaritsa puurkaevul (katastri nr. 3133). Lisaks võetakse vähesel 

määral vett ka Haljala aleviku keskuses asuvast Elamute puurkaevust (katastri nr 

3113). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 1140 Haljala aleviku elanikku 

ehk ligikaudu 98% aleviku elanikest. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise 

võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest.  

Haljala aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 12050 meetrit, mis on suures 

osas viimastel aastatel rekonstrueeritud. Aastatel 2011-2012 rekonstrueeritud  ja 

rajatud ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 8805 meetrit. Vanemad 

ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi. 

Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustike läbimõõduga 

De32...De110 mm. Torustike seisukord on valdavalt hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Haljala alevikus peamiselt Naaritsa veetöötlusjaama vett, 

mis suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on 
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Naaritsa puurkaev-pumplas kasutusel surveline rauaeraldusfilter tootlikkusega 11,6 

m
3
/h. Lisaks on reservkaevuna ühisveevarustuses kasutusel ka aleviku keskuses asuv 

elamute puurkaev. 

Haljala aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 1 

(Haljala aleviku ÜVK üldskeem).  

Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Haljala aleviku asutusi ja ettevõtteid. Asutustest 

on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Haljala Lasteaed ning Gümnaasium. Kokku 

oli 2014. a. ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete veetarve 5860 m
3
/a 

ehk ligikaudu 16,1 m
3
/d. 

Haljala aleviku ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  

 Naaritsa puurkaev (katastri nr 3133); 

Naaritsa puurkaev on puuritud 1985. aastal ja asub aleviku keskusest läänesuunas 

(joonis 4). Puurkaevu sügavus on 60 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 

Ordoviitsiumi põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2011. aastal. 

Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati toruarmatuur, 

veemõõtjad, elektri-ja automaatikaseadmed, 0,5 m
3
 suurune membraanhüdrofoor, II 

astme pumpla seadmed ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-

pumplas kasutusel survefilter raua- ja mangaanieralduseks. Filtripesuvesi kogutakse 

kogumismahutisse. Puhastatud joogivee tarbeks on rajatud 2 reservuaari mahuga a´ 40 

m
3
, mis asuvat pumpla hoone taga muldes. Lisaks on puurkaev-pumplasse 

paigaldatud elektrigeneraator. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 

sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine 

sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga.  
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Joonis 4.  Haljala aleviku Naaritsa puurkaev-pumpla (katastri nr 3133) ja 

veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 5.03.2015. 

 Elamute puurkaev (katastri nr 3113); 

Haljala aleviku Elamute puurkaev on puuritud 1970. aastal ja asub aleviku keskuses 

(joonis 5). Puurkaevu sügavus on 45 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 

Ordoviitsiumi põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla elektri- ja automaatikaseadmed ning 

toruarmatuur on rekonstrueeritud. Ühisveevõrgus vajaliku surve tagamiseks on 

pumplasse paigaldatud kaks 300 liitrist hüdrofoori. Veetöötlusseadmed puurkaev-

pumplas puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 

sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal ei ole tagatud 50 meetrine 

sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud aiaga.  
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Joonis 5.  Haljala aleviku Elamute puurkaev-pumpla (katastri nr 3113). Fotod: OÜ 

Alkranel 5.03.2015. 

AS-ile Haljala Soojus väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/320221) lubatud 

veevõtt Haljala aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 11.  

Haljala aleviku ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed on toodud tabelis 12. 

Alljärgnevalt on tabelis 13 toodud Haljala ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 

elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal.  

Tabel 13. Haljala aleviku ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud 

ning tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused
 

2014. aastal Haljala aleviku puurkaevudest 

väljapumbatud vesi 

m
3
/a 

37 264 

sh. Naaritsa puurkaev  m
3
/a 36 103 

sh. Elamute puurkaev m
3
/a 1 161 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m
3
/a 28 225 

sh. elanike veetarve  m
3
/a 22 365 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 5 860 

Ööpäevane keskmine veetarve m
3
/d 

77,3 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

Veekaod Haljala alevikus on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel 

aastatel pidevalt vähenenud. 2014. aastal oli Haljala aleviku puurkaev-pumplatest 

ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse 

põhjal veekadude ja arvestamata vee osakaal ligikaudu 32% ehk ca 24,8 m
3
/d. Tabeli 

13 andmetes on näha, et Haljala aleviku ühisveevärgiga varustatud tarbijate 

ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 77,3 m
3
. Arvestades 

ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 2014. aastal oli ligikaudu 1141, 

on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 54 liitrit ööpäevas.   
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2.2.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Haljala alevikus on tuletõrje veevarustus lahendatud hüdrantide abil. Selleks on 

ühisveevärgi torustikule paigaldatud kokku 15 tuletõrjehüdranti. Vett tulekustutuse 

tarbeks võetakse ühisveevõrgust. Lisaks on alevikus tuletõrje veevõtuks rajatud 

veevõtumahutid Tallinna mnt 18, sigala, puidutöökoja ning õllevabriku juurde. 

Samuti saab vajadusel vett võtta Haljala paisjärvest ning vallamaja juures asuvast 

tiigist. Veevõtukohtade seisukorra ning vee kättesaadavuse kohta andmed puuduvad. 

Tähistatud on üksnes Rakvere mnt ääres Viru Õlu territooriumil asuva tiigi ääres olev 

looduslik tuletõrje veevõtukoht (tiik). 

2.2.3 Joogivee kvaliteet 

Haljala aleviku veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal eelkõige Naaritsa 

veetöötlusjaamast saadavat vett. Reservkaevuna on ühisveevarustuses kasutusel ka 

Elamute puurkaev. Ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti iseloomustab tabel 14.  

Tabelis 14 on näha, et käesoleval ajal Haljala aleviku ühisveevarustuses kasutatava 

Naaritsa puurkaevu (katastri nr 3133) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi 

(SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse 

nr 1 põhjal jääb Naaritsa puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi, 

hägususe, lõhna ja värvuse alusel aga III kvaliteediklassi. 

Haljala aleviku Elamute puurkaevu (katastri nr 3113) põhjavesi vastab uuritud 

näitajate osas joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). 

SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Elamute puurkaevu vesi I 

kvaliteediklassi. 

Tabelis 14 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Haljala aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 

põhjal vastab joogivesi kehtestatud piirnormidele. 

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 

kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Haljala aleviku veevarustussüsteemide probleemid: 

 Haljala aleviku Elamute puurkaev-pumpla hoone on halvas seisukorras ning 

vajab rekonstrueerimist; 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud aleviku lääneosas 

tööstuspiirkonnas on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. Samuti 

vajab rekonstrueerimist Naaritsa puurkaev-pumplast lähtuv ringtorustik. 
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Tabel 14. Haljala aleviku puurkaevudest võetava põhjavee kvaliteet ning 

veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 
piirnorm

*  Ühik 

Haljala, 
Naaritsa 
PK 
26.11.13 

Haljala, 
Elamute PK 
26.11.13 

Haljala, 
Naaritsa PK, 
tarbija kraan 
30.09.14 

Haljala, 
Elamute PK, 
tarbija kraan 
30.09.14 

Puurkaevu katastri nr     3133 3113 - - 

Värvus   mg/l Pt 8,4 4,8 <3 <3 

Lõhn   palli 3 1 1 3 

Maitse -  palli - - 1 3 

Hägusus   NHÜ 2,68 <0,5 <0,5 <0,5 

pH 6,5-9,5   7,24 7,25 7,48 7,42 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 642 609 655 638 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,24 <0,08 <0,08 <0,08 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l 0,012 0,27 - - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <2,25 9,34 - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,53 1,2 - - 

Üldraud 200 µg/l 354 <100 - - 

Mangaan 50 µg/l <30 <30 - - 

Kloriidid 250 mg/l 13,4 10,7 - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,03 0,01 - - 

Boor 1 mg/l - - - - 

Sulfaadid 250 mg/l 81 71,7 - - 

Naatrium 200 mg/l 6,3 3,6 - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml 0 0 - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml <1 <1 - - 

* SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Haljala 

Soojus. 

2.2.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Haljala aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 

1103 inimest ehk ligikaudu 94% aleviku elanikest. Haljala alevikus on moodustatud 

reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem 

enamus elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, 

toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende 

veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Haljala aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovee suunamiseks 

puhastile on kasutusel reoveepumplad. Haljala alevikus on kokku ca 7875 m 

isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning 1550 meetrit survekanalisatsiooni 

torustikke. Olemasolev uuema isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ca 

6745 meetrit. Ühiskanalisatsioon on suures ulatuses 2011. aastal rekonstrueeritud ning 

on valdavalt heas seisukorras.  

Vanemad eelkõige kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 

aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Tulenevalt vanemate 
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kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 

toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 

paigaldussügavust.  

Haljala alevikus on sadevee kanalisatsioonitorustikke rajatud hajusalt ning 

sadeveekanalisatsiooni juhitakse ka drenaaživeed ning muud pinnase- ja pinnaveed. 

Uuemaid sadeveetorustikke on rajatud Tallinn-Narva mnt lähedusse kogupikkusega 

ligikaudu 135 meetrit. Teedelt kogunevad sadeveed juhitakse ära peamiselt kraavituse 

abil. Ülevaade sadeveekanalisatsiooni torustike täpsest paiknemisest puudub, kuna 

torustikud on rajatud samal ajal elamute ja muu infrastruktuuriga ning teostusjoonised 

nende kohta puuduvad. Sadevett juhitakse ära rahvamaja esiselt platsilt ja 

gümnaasiumi esiselt platsilt, kuhu on rajatud eraldiseisvad sadeveetorustikud. 

Rahvamaja eest kogutav sade- ja drenaaživesi juhitakse Tallinna mnt majade vahel 

paikneva sadeveekanalisatsiooni torustiku abil üle Võsu mnt Haljala ojasse. 

Gümnaasiumi esiselt platsilt kogutav sademe- ja drenaaživesi juhitakse üle Rakvere 

mnt Vallamaja juures asuvasse tiiki. 

Haljala aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 

joonisel 1 (Haljala aleviku ÜVK üldskeem). 

Haljala alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 

eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Haljala alevikus on suuremateks 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks Haljala Lasteaed ning Gümnaasium. 

Kokku oli Haljala alevikus ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja 

ettevõtete reoveeteke 2014. aastal ligikaudu 4693 m
3
. Lisaks Haljala aleviku elanike 

ning asutuste ja ettevõtete olmereoveele suunatakse ühiskanalisatsiooni ka AS Viru 

Õlu tööstusliku päritoluga reovett. 2014. aastal oli AS Viru Õlu poolt reoveepuhastile 

suunatava reovee kogus 67 452 m
3
. 

Tabelis 15 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 15. Haljala aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 

asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 

ettevõtted ja asutused) 

m
3
/a 25 385 

sh. elanike veetarve m
3
/a 20 692 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 4 693 

AS Viru Õlu reovesi m
3
/a 67 452 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m
3
/d 254,3 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

Haljala alevikus tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine 

toimub tarbitava vee hulga järgi. Eraldi on mõõdetud üksnes AS Viru Õlu reovee 

kogused. Reoveepuhastil toimub reovee koguste mõõtmine. Suublasse juhitava reovee 

kogus on võrdsustatud tarbitud vee kogusega ning AS-ilt Viru Õlu saadud reovee 

kogusega. Sellest lähtuvalt andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta 

puuduvad. Vanusest tingituna on vanemad kinnistutorustikud ja 
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kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

2.2.5 Haljala aleviku reovee reostuskoormus 

Haljala alevikus juhitakse ühiskanalisatsiooni nii elanike ja asutuste ning ettevõtete 

olmereovett kui ka AS Viru Õlu tööstuslikku reovett. Ühiskanalisatsiooniga on 

varustatud ligikaudu 1103 elanikku.  

Vastavalt Haljala reoveepuhasti tehnoloogilisele projektile moodustab olulise osa 

reoveepuhastile suunatavast reoveest AS Viru Õlu reovesi. Olmereovesi moodustab 

ligikaudu 30 % hüdraulilisest koormusest ning vaid ligikaudu 5 % reostuskoormusest. 

Haljala reoveepuhasti dimensioneerimise aluseks võetud reostuskoormuse põhjal on 

asulas moodustuva reovee keskmine reostuskoormus 1322,3 kg BHT7/d (vt tabel 16).  

Reoveepuhasti projekteerimisel lähtuti AS Viru Õlu mai 2010 keskmistest näitajatest, 

millele lisati asula reostuskoormused. 

Tabel 16. Haljala reoveepuhasti dimensioneerimise parameetrid  

 Parameeter   Ühik ie 

Hüdrauliline koormus       

Päevane reovee kogus 400 [m³/d]   

Max. reovee koormus 40 [m³/h]   

        

Reostuskoormus       

BHT7- päevane 1322,3 [kg/d] 22038 

HA  -  päevane 920,5 [kg/d] 13150 

N-       päevane 71,6 [kg/d] 5963 

P-       päevane 13,1 [kg/d] 6525 

        

Keskm. kontsentratsioonid       

BHT7 4983 mg/l   

HA 3325 mg/l   

N (üld) 225 mg/l   

P (üld) 42 mg/l   

Andmed: Haljala aleviku reoveepuhasti tehnoloogiline projekt, Tartu 2011. 

Haljala aleviku arvestuslik reostuskoormuse analüüs 2014. aasta andmete põhjal on 

esitatud tabelis 17. Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-

40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks 

veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe 

andmetele võetud 51,4 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 15). Reostuskoormuse 

arvutamisel on arvestatud, et ühe Haljala aleviku ühiskanalisatsiooniga varustatud 

elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). 

Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g 

üldlämmastikku ööpäevas. Reostuskoormuse hindamisel on aluseks võetud 2014 a 

veekasutuse aruandest esitatud reovee reostusnäitajatest. 

Haljala aleviku elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 254,3 m
3
 (vt tabel 17). Elanike poolt tekib arvestuslikult 

ööpäevas ca 56,7 m
3
 reovett, mis on ligikaudu 22% kogu tekkivast reovee 
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vooluhulgast. Haljala aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning asutuste 

ja ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 1481,8 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 17. Haljala aleviku reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Haljala 

alevikus 1103 1 51,4 1103 56,7 66,2 

Haljala asutused ja ettevõtted - 0,3 30,0 128,6 12,9 7,7 

AS Viru Õlu  - - 23464,4 184,8 1407,9 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 23593,0 197,7 1415,6 

Haljala reovesi kokku - - - 24696,0 254,3 1481,8 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       24696 254,3 1481,8 

Infiltratsioon - - 0% - 0,0 - 

REOVESI KOKKU       24696 254,3 1481,8 

2.2.6 Haljala aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Haljala aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 

suunamiseks reoveepuhastile on rajatud reoveepumplad Võsu mnt ning Uue tn äärde 

ning reoveepuhasti territooriumile. Lisaks on ühiskanalisatsiooni laiendamise käigus 

rajatud reoveepumplad ka Metsvindi tee äärde. Tegemist on kompaktpumplatega, mis 

on rajatud 2011. ja 2014. aastal. 

Haljala alevikus kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 18. 

Tabel 18.  Haljala aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 

tähis 
Objekti nimi 

Kasutatava pumba 

mark 

Tootlikkus 

m
3
/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ Võsu mnt RPJ - - 2011 Hea 

RPJ-1 Uus tn RPJ - - 2011 Hea 

RPJ-2 Viru Õlu RPJ - - 2014 Hea 

RPJ-3 
Metsvindi RPJ 

1 
- - 2014 Hea 

RPJ-4 
Metsvindi RPJ 

2 
- - 2014 Hea 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

2.2.7 Haljala aleviku reoveepuhasti 

Haljala aleviku reoveepuhasti asub aleviku idaosas (joonis 6). Reovee puhastamine 

toimub 2013. aastal rajatud annuspuhastis. Puhasti koosseisu kuulub ka purgla, mille 

abil suunatakse purgitud reovesi edasi puhastusprotsessi. Reoveepuhasti 

projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 1322,3 kg BHT7/d (22038 

ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 400 m
3
/d.  

Reovesi jõuab puhastile läbi kahe sisendi - isevoolselt AS Viru Õlu territooriumilt 

ning surveliselt Haljala asula peapumplast. Isevoolselt AS Viru Õlu tulev reovesi 
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juhitakse puhasti territooriumil asuvasse pumplasse ning sealt edasi survetoru DN 150 

kaudu eelpuhastusse. Tehnohoones mõõdetakse eraldi vooluhulgamõõtjatega AS Viru 

Õlu ja Haljala asulast lähtuvad reovee kogused. 

Reoveepuhasti territooriumil asub ka purgla. Purgimissõlme eesmärgiks on fekaalsete 

vedeljäätmete ja teiste puhastite liigmuda vastuvõtmine ja nende mehhaaniline 

puhastamine enne bioloogilist puhastust. Vedeljäätmete vastuvõtusõlmes toimub 

purgitavatest jäätmetest tahkiste eraldamine 10 mm võrepiluga käsivõrega. 

Reoveest võõriste eemaldamiseks on kasutusel kaks kompaktset eelpuhastusseadet. 

AS Viru Õlu reovee eelpuhastamiseks on kasutusel automaatvõre (6 mm) ja 

liivapüünis. Võre pinnalt eraldatavad jäätmed pestakse automaatselt, pressitakse (min 

30 % KA) ning transporditakse konteinerisse. Mehaanilisest puhastusest juhitakse 

reovesi ühtlustusmahutisse või vajadusel manuaalsiibrite abil ka avariimahutisse. 

Reovee koguse ühtlustamiseks on rajatud ühtlustusmahuti mahuga 400 m
3
. 

Ühtlustusmahuti on varustatud 4 reoveepumbaga (tootlus 55m
3
/h, tõstekõrgus 6 m), 

mille abil pumbatakse reovesi bioloogilisse puhastusetappi. Ühtlustusmahutis 

paiknevad sukelsegurid (2tk.) võimsusega 2,1 kW. Lisaks on mahutisse paigaldatud 

aeratsiooniseadmed. 

Reovee bioloogiline puhastus toimub kahes paralleelses SBR mahutis. Haljala 

reoveepuhasti mahud võimaldavad tavapärastes oludes kummaski mahutis päevas läbi 

viia kaks kuni neli tsüklit vastavalt tsükli pikkusega 12 , 8 ning 6 tundi.  

Tsükli etapid on järgmised: 

 a) Täitmine/denitrifikatsioon; 

 b) Nitrifikatsioon; 

 c) Settimine; 

 d) Väljavool; 

 e) Liigmuda eraldus. 

Kogu bioloogiline puhastus koos settimisega viiakse läbi annuspuhasti kahes liinis 

kogumahuga 3000 m
3
. SBR mahutite aereerimiseks on paigaldatud peenmull 

aeratsioonielemendid ning puhurid. 

Reoveest fosfori sekundaarseks ärastamiseks nähakse ette kemikaali hoiumahuti 

(maht 6 m
3
) ja doseerimispumbad (2 tk., tootlus 10-80 l/h), mille abil juhitakse 

kemikaal annuspuhasti mahutitesse. 

Puhasti väljavool suunatakse väljavoolu ühtlustusmahutisse mahuga 100 m
3
. 

Väljavoolu ühtlusti annab võimaluse ühtlustada hüdraulilist koormust 

järelpuhastusele. Samuti on väljavoolu ühtlustusmahutit vajadusel võimalik kasutada 

ka desinfitseerimissõlmena, kus toimub vabanemine haigustekitajatest kasutades 

desinfitseerimiskemikaalina naatrium hüpokloritit (NaOCl). 

Järelpuhastusena rakendatakse kangasfiltreerimistehnoloogiat, mis võimaldab 

vähendada suubla reostust. Reovees sisalduvad tahked osised sadestuvad kanga 

pinnale. Filter on varustatud tagasipesupumba ning tagastusmuda pumbaga, mille abil 

juhitakse tekkinud muda tagasi protsessi. 
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Kangasfiltratsiooni seadmes on seadmesisene ülevool. Väljavoolutorul asub 

magnetinduktiivne vooluhulgamõõtur ja sellega seotud automaatproovivõtu seade. 

Edasi suunatakse heitvesi isevoolse toru abil proovivõtukaevu, mis asub vahetult enne 

suublat (Haljala oja). Vajadusel on võimalik käsisiibrite abil juhtida bioloogilise 

puhastuse läbinud heitvesi proovivõtukaevu läbi biotiikide. Kahte biotiiki on võimalik 

kasutada avariiolukorras. Biotiigid on puhastatud mudast ja tiikide kaldad on 

korrastatud. 

Puhastusprotsessis eemaldatud liigmuda tihendamiseks on rajatud  kaks raudbetoonist 

settetihendit (maht 2*100 m
3
 ). Settetihenditesse on paigaldatud segamiseks ja liigse 

fosfori tagasileostumise vältimiseks aeratsioonisüsteem. Tihendite põhjast 

pumbatakse sete tehnohoones asuvale tahendusseadmele, mille komplekti kuuluvad 

lisaks polümeeri doseerimise sõlm, settepumbad ja tahendatud sette konveier. 

Tahendamiseks kasutatakse tsentrifuugi jõudlusega 5 m
3
/h ja 250 kgKA/h, mis 

tagavad tahendatud sette kuivaine sisalduse 20%. Tahendamisel eraldunud vesi 

suunatakse tagasi puhastusprotsessi. Tekkiv tahendatud sete kogutakse konteinerisse 

ja veetakse sellega edasisele käitlemisele Rakvere reoveepuhastisse. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Haljala Soojus väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/320221) on Haljala oja (suubla kood 1075100). Vastavalt Eesti Veeseadusele 

on kõik Eesti veekogud (s.h. Haljala oja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320221) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Haljala aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 

aastal 2014 on toodud tabelis 19. Keskkonda viidavat sulfaadi kogust vastavalt vee-

erikasutusloale ei limiteerita. 
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Joonis 6.  Haljala aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 5.03.2015. 
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Tabel 19. Haljala aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

Väljuv  

Kuupäev 

2014 aasta 

7.01. 20.02. 05.03. 28.04. 27.05. 04.06. 03.07. 05.08. 03.09. 28.10. 27.11. 9.12. 

Komponent 
konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

BHT7 15 5,0 <3 6,7 4,7 10,0 3,1 7,9 16,0 7,0 4,0 <3 5,8 

KHT 125 60,0 33,0 38,0 25,0 104,0 26,0 80,0 100,0 100,0 41,0 70,0 65,0 

Heljum 25 4,1 2,3 4,4 4,0 3,2 5,8 7,8 5,0 <2 5,8 2,3 2,2 

Üldlämmastik - 3,4 2,9 1,8 3,5 5,1 4,0 3,7 6,2 3,1 5,9 4,0 14,0 

Üldfosfor 0,5 0,54 0,19 0,15 0,09 0,10 0,10 0,13 0,01 0,14 0,11 0,01 1,90 

pH 6-9 7,9 7,9 8,0 8,1 8,0 7,8 7,9 8,1 7,9 8,1 7,8 8,7 

Sulfaat - 220,0 140,0 120,0 12,0 16,0 120,0 84,0 86,0 83,0 26,0 20,0 41,0 

Andmed: AS Haljala Soojus
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Tabeli 19 andmetest selgub, et 2014. aastal võetud heitvee proovid vastavad üldiselt 

vee erikasutusloa nõuetele. Ühel juhul on üle piirnormi olnud orgaanilise aine sisaldus 

(BHT7) ning kahel korral ka üldfosfori sisaldus. 

Haljala aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Haljala aleviku ühiskanalisatsiooni toimimises suuremad probleemid 

puuduvad. Vajalik on olemasolevat kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhastit 

regulaarselt hooldada. 

2.3 Essu küla 

Essu külas elab 01.01.2015. aasta seisuga 228 elanikku. 

Essu küla keskuses on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt 

kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus).  

Essu küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 

2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 214 inimekvivalenti. 

Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 14,3 ie/ha. Vastavalt 

Veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 

ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks 

reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 

reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 

korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel 

reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada 

pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool 

reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud 

põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul 

kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m
3
 ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt 

kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud 

olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi). 

Essu külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad AS-ile Haljala Soojus, kes tegeleb ka 

ÜVK süsteemi haldamisega. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Essu küla veevõrk baseerub käesoleval ajal küla keskuse edelaosas asuval Essu 

puurkaevul (katastri nr 3085). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett käesoleval ajal 

ligikaudu 189 Essu küla tiheasustuspiirkonnas elavat elanikku ehk ligikaudu 83% 

küla elanikest.  

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Essu külas ligikaudu 1760 meetrit, millest 

ligikaudu 1130 meetrit moodustab 2013. aastal rekonstrueeritud torustikud. Uuemate 

ühisveevarustuse torustike rajamisel on kasutatud plasttorustike läbimõõduga 

De32...De90 mm. Ülejäänud ühisveevärgi torustikud on rajatud 2010. aastal. 

Torustike seisukord on hea. 

Essu küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 2 (Essu 

küla ÜVK üldskeem).  

Essu küla ühisveevärgis kasutatakse järgmist puurkaev-pumplat:  
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 Essu küla puurkaev (katastri nr. 3085); 

Essu küla puurkaev on puuritud 1967. aastal ja asub Essu küla keskuse edelaosas 

(joonis 7). Puurkaevu sügavus on 50 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 

Ordoviitsiumi põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2010. aastal, 

mille käigus rekonstrueeriti pumplahoone, paigaldati uus toruarmatuur, veemõõtjad, 

60 L suurune membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeemaldusseade FA18S. Süsteem koosneb õlivaba kompressorist, 

oksüdeerimis-kontaktmahutist ning kahest paralleelselt töötavast rauaeemaldusfiltrist. 

Kompressor lisab vette õhuhapnikku, mis kiirendab vees sisalduva kahevalentsel 

raual oksüdeerimist kolmevalentseks rauaks. Lisaks on välja vahetatud elektri- ja 

automaatikaosa. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 

sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine 

sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud aiaga. 

  

 

 

Joonis 7.  Essu küla puurkaev-pumpla (katastri number 3085) ja veetöötlusjaam. 

Fotod: OÜ Alkranel 5.03.2015. 

AS-ile Haljala Soojus väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/320221) lubatud 

veevõtt Essu küla ühisveevarustuse puurkaevust on toodud tabelis 11.  

Essu küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised andmed 

on toodud tabelis 12. 
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Alljärgnevalt on tabelis 20 toodud Essu küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes 

tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2014. aastal.  

Tabel 20. Essu küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee 

kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused
 

2014. aastal Essu puurkaevust väljapumbatud vesi m
3
/a 4 144 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m
3
/a 4 203 

sh. elanike veetarve  m
3
/a 4055 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 148 

Ööpäevane keskmine veetarve m
3
/d 11,5 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

Veekaod on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel pidevalt 

vähenenud. Täpsemad andmed veekadude kohta puuduvad. Tabeli 20 andmetes on 

näha, et Essu küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve 

on ligikaudu 11,5 m
3
. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike 

arvuks 2014. aastal oli ligikaudu 200, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 56 

liitrit ööpäevas.   

2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Essu külas on tuletõrje veevõtuks olemas mahutid puurkaev-pumpla (100 m
3
) ning 

Essu mõisa (100 m
3
) läheduses. Lisaks on külas tuletõrje veevõtuks rajatud 

veevõtumahutid (100 m
3
) Essu suurfarmi, sigala ning kuivati juurde. Samuti saab 

vajadusel vett võtta Essu tiigist ning Selja jõest. Veevõtukohtade seisukorra ning vee 

kättesaadavuse kohta andmed puuduvad. 

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Essu küla veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal ühe puurkaevu (katastri nr 3085) 

põhjavett. Ühisveevarustuses kasutatava Essu küla puurkaevu põhjavee kvaliteeti 

iseloomustab tabel 21.  

Tabelis 21 on näha, et Essu küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri nr 

3085) põhjavesi vastab uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 

31.07.2001. a. määrus nr. 82). SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Essu 

puurkaevu vesi värvuse ja lõhna tõttu III kvaliteediklassi. 

Tabelis 21 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 

võetud Essu küla veevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuse põhjal 

vastab Essu küla veevõrgust võetav joogivesi kehtestatud normidele.  

Essu küla veevarustussüsteemide probleemid: 

 Essu küla ühisveevarustuse toimimises suuremad probleemid käesoleval ajal 

puuduvad; 

 Essu küla keskuse elamute juures puudub nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht. 
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Tabel 21. Essu küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 

joogivee kvaliteet. 

 

Lubatud 

piirnorm* Ühik 

Essu PK 

26.11.13 

Essu PK, 

tarbija kraan 

30.09.14 

Puurkaevu katastri nr     3085 - 

Värvus   mg/l Pt 6,6 <3 

Lõhn   palli 4 1 

Maitse -  palli - 1 

Hägusus   NHÜ <0,5 <0,5 

pH 6,5-9,5   7,22 7,42 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 709 715 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l <0,08 <0,08 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,01 - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <2,25 - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,67 - 

Üldraud 200 µg/l <100 - 

Mangaan 50 µg/l <30 - 

Kloriidid 250 mg/l 20,1 - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,01 - 

Boor 1 mg/l - - 

Sulfaadid 250 mg/l 90,6 - 

Naatrium 200 mg/l 10,9 - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 6 - 

*SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Haljala 

Soojus 

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Essu külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud peamiselt küla keskuse 

kortermajade ja eramajade elanikud. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooni 

liitumine tagatud kõigile tarbijatele. 

Essu küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Üksnes reovee suunamiseks 

reoveepuhastile on kasutusel reoveepumpla. Essu külas on kokku ca 2265 m 

isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, millest ligikaudu 115 meetrit on 2013. aastal 

rekonstrueeritud. Uuemate isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud 

plasttorusid läbimõõduga De160 mm. Reoveepumplast puhastini kulgev 

survekanalisatsiooni torustik pikkusega ca 190 m on rajatud 2011. aasta. Vanemad 

kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi. 

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 

kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub 

sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 

protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 

pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  
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Essu külas formeeruv reovesi pumbatakse küla keskusest kirdesuunas paiknevasse 

reoveepuhastisse. 

Essu külas on sademeveekanalisatsioon rajatud üksnes küla keskuse edelaosas Essu 

puurkaev-pumpla lähedusse. Sademeveekanalisatsiooni torustike kogupikkus on ca 

210 meetrit. Mujal on sademevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Lisaks 

kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Essu küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 2 

(Essu küla ÜVK üldskeem). 

2.3.5 Essu küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Essu küla tiheasustusalal on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

peamiselt kortermajade ja eramajade elanikud ehk ligikaudu 179 Essu küla 

tiheasustuspiirkonnas elavat elanikku ehk ligikaudu 79% küla elanikest. 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Essu küla elanike ning asutuste ja ettevõtete 

olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Tabelis 22 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 22. Essu küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m
3
/a 4 100 

sh. elanike veetarve m
3
/a 3 620 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 480 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m
3
/d 11,2 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

Essu külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulga mõõtja puudub, mistõttu 

andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta reoveepuhastile suunatavas 

reovee vooluhulgas puuduvad. Tulenevalt vanemate torustike halvast seisukorrast on 

infiltratsiooni ja sademetevee osakaal tõenäoliselt märkimisväärne ning sajuperioodil 

suureneb reoveepuhastile suunatav reovee vooluhulk oluliselt, mistõttu 

puhastusprotsess on sajuperioodil oluliselt häiritud. See tuleneb eelkõige sellest, et 

vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on 

vanusest tingituna suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Essu külas juhitakse ühiskanalisatsiooni elanike ning asutuste ja ettevõtete 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2014. aastal varustatud ligikaudu 190 elanikku. 

Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 

reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 23). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 

koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 

A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 52,2 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 

tabel 22). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Essu küla 

ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
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reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 

heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Essu küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 11,2 m
3
 (vt tabel 23). Alljärgnevas tabelis toodud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 23. Essu küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Essu külas 190 1 52,2 190 9,9 11,4 

Asutused ja ettevõtted  0,3 30 13 1,32 0,8 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 13,2 1,3 0,8 

Essu reovesi kokku 190 - - 203 11,2 12,2 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       203 11,2 12,2 

Infiltratsioon - - 0% - 0,0 - 

REOVESI KOKKU       203 11,2 12,2 

2.3.6 Essu küla reoveepumplad 

Essu küla ühiskanalisatsioon on rajatud valdavalt isevoolsena. Üksnes reovee 

suunamiseks reoveepuhastile on asula keskusesse rajatud reoveepumpla. Tegemist on 

kahe pumbaga varustatud kompaktpumplaga, mis on rajatud 2011. aastal.  

Essu külas kasutatava reoveepumpla andmed on toodud tabelis 24. 

Tabel 24.  Essu küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti 

tähis 
Objekti nimi 

Kasutatava pumba 

mark 

Tootlikkus 

m
3
/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ Essu RPJ 
Grundfos 

SLV.80.80.13.4.50D 
- 2011 Hea 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

2.3.7 Essu küla reoveepuhasti 

Essu küla reoveepuhasti asub küla keskusest kirdesuunas (joonis 8). Reovee 

puhastamine toimub 2011. aastal rekonstrueeritud BioFix-35K tüüpi 

kompaktpuhastiga. Puhasti koosseisu kuulub võrekaev, septik, biokilereaktor ning 

järelsetiti. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 

13,8 kg BHT7/d (230 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 35 m
3
/d.  

Reovesi suunatakse puhastile surveliselt asula keskuses asuva reoveepumpla abil. 

Reovee esmane mehaaniline puhastamine toimub võrekaevus, kus reoveest 

eemaldatakse jämepraht. Võre puhastamine toimub võrekaevu komplektis oleva 

rehaga käsitsi. Jämepraht tõmmatakse rehaga võre pinnalt võrekorvi. Võrekorvis 

jämepraht taheneb ja kui korv saab täis, tühjendatakse see selleks ettenähtud 

konteinerisse. Edasine reovee mehaaniline puhastamine toimub septiku tüüpi 

eelsetitis, kus püütakse kinni liiv ja heljum. Septiku ees asuv 10 m
3
 jääksettemahuti 

on ette nähtud järelsetitist väljapumbatava jääksette kogumiseks. Jääksettemahuti on 

varustatud ülevooluavaga, mis on ühendatud septiku esimesse kambrisse. Septik on 
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kahekambriline ning peale mehaanilise settimise voolab vesi läbi spetsiaalse 

roostevabaterasest sõela pumbakambrisse. Nimetatud sõel väldib vees heljuvate 

suuremate osiste sattumist pumbakambrisse ja sealt edasi bioreaktorisse. 

Pumbakambris paikneb ujuklülitiga sukelpump, mis käivitub automaatselt veetaseme 

tõustes pumbakambris ning vesi pumbatakse bioreaktorisse. 

Bioreaktoris toimub reovee bioloogiline puhastamine. Bioreaktor on neljaastmeline, st 

biopuhastus toimub neljas järjestikku paigutatud õhustuskambris, mis on täidetud 

spetsiaalse biokile kandematerjaliga. Kambrite põhjas on õhupihustid, läbi mille jõuab 

õhk õhupuhurist vette. 

Järelpuhastis toimub biopuhastuses irdunud biokile ja fosforiühendite keemiline 

sadestamine järelsetiti põhja. Sealt pumbatakse sadestatud sete vastavalt aegrelee 

seadistusele automaatselt jääksettemahutisse. Fosfori väljasadestamiseks 

bioloogiliselt puhastatud veest annustatakse annustuspumbaga järelsetitis paiknevasse 

helvestustorusse spetsiaalset kemikaali (raudsulfaati). 

Puhasti territooriumil paikneb puidust hooldushoone, kus paiknevad õhupuhur, 

elektrikilp ja fosforiärastuse kemikaali dosaatorpump koos kanistriga. Hoone 

seisukord on rahuldav, kuid edaspidiseks kasutamiseks vajab rekonstrueerimist, 

lisasoojustus ja välisviimistlus, akende, uste ja katuse väljavahetamist. 

Reoveepuhasti suublaks on maaparanduskraav, mille kaudu heitvesi suubub Selja 

jõkke. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Haljala Soojus väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/320221) on Selja jõgi (suubla kood 1074600). Vastavalt Eesti Veeseadusele on 

kõik Eesti veekogud (s.h. Selja jõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320221) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Essu küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 

2013 ja 2014 on toodud tabelis 25. Keskkonda viidavat üldlämmastiku ja sulfaadi 

kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita. 

Tabel 25. Essu küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

Väljuv  

Kuupäev 

2013 aasta 2014 aasta 

26.02. 28.05. 1.07. 31.10. 07.01. 28.04. 11.08. 27.11. 

Komponent 
konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

BHT7 25 <3 10,0 7,0 3,7 <3 4,6 5,5 3,2 

KHT 125 34,0 70,0 25,0 43,0 25 55 88 59 

Heljum 35 <2 8,9 6,1 3,0 2,4 26 8,9 5,3 

Üldlämmastik - 7,0 8,0 7,9 9,1 6,1 7,0 15 6,4 

Üldfosfor 2 0,7 0,59 0,7 0,41 0,23 0,49 1,4 0,36 

pH 6-9 7,3 7,6 7,60 7,4 7,6 7,2 7,4 7,5 

Sulfaat - 28 45 40 38 47 39 41 49 

Andmed: AS Haljala Soojus 

Tabeli 25 andmetest selgub, et 2013. ja 2014. aastal võetud heitvee proovid vastavad 

vee erikasutusloa nõuetele.
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Joonis 8.  Essu küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 5.03.2015. 

Essu küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Essu külas on kokku ca 2150 m vanemaid isevoolseid 

kanalisatsioonitorustikke, mis on amortiseerunud ning käesolevaks ajaks 

halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike 

ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee 

infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

 Essu küla reoveepuhasti tehnohoone on amortiseerunud ning vajab pikemas 

perspektiivis rekonstrueerimist. 

2.4 Aaspere küla 

Aaspere külas elab 01.01.2015. aasta seisuga 242 elanikku. 

Aaspere külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt nõrgalt 

kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  
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Aaspere külas kaks eraldiseisvat ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemi: 

Aaspere küla keskuses ning Aaspere endise kooli piirkonnas. 

Aaspere küla keskuse reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt 

Keskkonnaministri 02. juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla keskuse 

reostuskoormus 192 inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on 

ligikaudu 27,4 ie/ha. Vastavalt Veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega 

reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas 

seisukorras, tagamaks reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni 

puudumisel peab reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma 

lekkekindlasse kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib 

ühiskanalisatsiooni puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie 

nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 

Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja 

nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt 

puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m
3
 ööpäevas. Lisaks 

võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada ka mehaaniliselt 

puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi). 

Aaspere külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad AS-ile Haljala Soojus, kes tegeleb ka 

ÜVK süsteemi haldamisega. 

2.4.1 Aaspere keskuse veevarustussüsteemi kirjeldus 

Aaspere küla keskuse veevõrk baseerub käesoleval ajal küla keskuse edelaosas 

Tallinn-Narva tee (nr 1) läheduses asuval Aaspere keskuse puurkaevul (katastri nr 

2563). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett käesoleval ajal ligikaudu 184 Aaspere 

küla keskuses elavat elanikku ehk ligikaudu 76% küla elanikest.  

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Aaspere küla keskuses ligikaudu 1205 

meetrit, millest ligikaudu 770 meetrit moodustab 2009. aastal rekonstrueeritud 

torustikud. Uuemate ühisveevarustuse torustike rajamisel on kasutatud plasttorustike 

läbimõõduga De32...De110 mm. Ülejäänud ühisveevärgi torustikud on samuti 

plasttorustikud, mis on rajatud 1980ndatel aastatel. Torustike seisukord on valdavalt 

hea. 

Aaspere küla keskuse olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval 

joonisel 3 (Aaspere küla keskuse ÜVK üldskeem).  

Aaspere küla keskuse ühisveevärgis kasutatakse järgmist puurkaev-pumplat:  

 Aaspere küla keskuse puurkaev (katastri nr. 2563); 

Aaspere küla keskuse puurkaev on puuritud 1983. aastal ja asub Aaspere küla keskuse 

edelaosas Tallinn-Narva mnt ääres (joonis 9). Puurkaevu sügavus on 50 meetrit ning 

selle abil ammutatakse vett Ordoviitsiumi põhjaveekihist. Pumpla on rajatud 1970-

ndate aastate alguses ja on hästi hooldatud. Puurkaev-pumpla on osaliselt 

rekonstrueeritud 2008. ja 2009. aastal, mille käigus paigaldati pumplasse 

veetöötlusseadmed, hüdrofoorid (2x300 L) ning uus automaatika- ja valvekilp. 

Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas rauaärastuseks kasutusel täisautomaatne 

paarissurvefilter Kemic 402-PDA tootlikkusega 4,5 m
3
/h. Pumpla hoone on maa-

pealne, seinad kergbetoonist plokkidest, põrand monoliitbetoonist. Pumpla hoone on 

rahuldavas seisukorras, kuid vajab lähiajal rekonstrueerimist. Vastavalt 

keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
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Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud 

aiaga. 

 

 

  

Joonis 9.  Aaspere küla keskuse puurkaev-pumpla (katastri number 2563) ja 

veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 5.03.2015. 

AS-ile Haljala Soojus väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/320221) lubatud 

veevõtt Aaspere küla keskuse ühisveevarustuse puurkaevust on toodud tabelis 11.  

Aaspere küla keskuse ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumpla 

tehnilised andmed on toodud tabelis 12. 

Alljärgnevalt on tabelis 26 toodud Aaspere küla keskuse elanike poolt ning asutustes 

ja ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2014. 

aastal.  
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Tabel 26. Aaspere küla keskuse ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning 

tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused
 

2014. aastal Aaspere keskuse puurkaevust 

väljapumbatud vesi 

m
3
/a 3 182 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m
3
/a 3 146 

sh. elanike veetarve  m
3
/a 3 121 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 25 

Ööpäevane keskmine veetarve m
3
/d 8,6 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

Veekaod on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel vähenenud. 

2014. aastal oli Aaspere küla keskuse puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee 

koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal veekadude ja arvestamata 

vee osakaal ligikaudu 1,1% ehk ca 0,1 m
3
/d. Tabeli 26 andmetes on näha, et Aaspere 

küla keskuse ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on 

ligikaudu 8,6 m
3
. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 

2014. aastal oli ligikaudu 195, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 44 liitrit 

ööpäevas.   

2.4.2 Aaspere kooli piirkonna veevarustussüsteemi kirjeldus 

Aaspere küla endise kooli piirkonna veevõrk baseerub käesoleval ajal hooldekodu 

läheduses asuval Aaspere kooli puurkaevul (katastri nr 2553). Ühisveevarustuse 

kaudu saavad vett käesoleval ajal ligikaudu 15 Aaspere endise kooli piirkonnas elavat 

elanikku ning ca 40 hooldekodu elanikku.  

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Aaspere kooli piirkonnas on ligikaudu 480 

meetrit. Osaliselt on kasutusel plasttorustikud, mis on rajatud 1980ndatel aastatel. 

Torustike seisukord on valdavalt hea. 

Aaspere küla kooli piirkonna olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades 

oleval joonisel 4 (Aaspere kooli ÜVK üldskeem).  

Aaspere küla endise kooli piirkonna ühisveevärgis kasutatakse järgmist puurkaev-

pumplat:  

 Aaspere kooli puurkaev (katastri nr. 2553); 

Aaspere kooli puurkaev on puuritud 1973. aastal ja asub hooldekodu läheduses 

(joonis 10). Puurkaevu sügavus on 55 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 

Ordoviitsiumi põhjaveekihist. Pumpla on rajatud 1970-ndate aastate lõpus. Puurkaev-

pumpla on osaliselt rekonstrueeritud 2002. aastal, mille käigus rekonstrueeriti pumpla 

toruarmatuur ning paigaldati pumplasse veetöötlusseadmed, veeautomaat koos 0,1 m
3
 

mahuga hüdrofooriga, pump IS 1-06, tootlikkusega 1,1 m
3
/h ja tõstekõrgusega kuni 

106 m. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas raua eraldamiseks 

veepuhastusfilter EF-15 (ECOWATER). Rauaärastus toimub põhjavee aereerimise 

ning filtreerimise teel ning süsteemi jõudlus on 1,8 m
3
/h. Pumpla hoone on 

maapealne, seinad punasest silikaattellisest ja põrand monoliitbetoonist. Lisaks asub 

pumplas vana kasutusest väljas olev ca 5 m
3
 suurune hüdrofoor. Pumpla hoone on 

rahuldavas seisukorras, kuid vajab lähiajal rekonstrueerimist. Vastavalt 

keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
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Puurkaev-pumplal on tagatud ligikaudu 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole 

piiratud aiaga. 

 

 

  

Joonis 10.  Aaspere kooli puurkaev-pumpla (katastri number 2553) ja 

veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 5.03.2015. 

AS-ile Haljala Soojus väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/320221) lubatud 

veevõtt Aaspere küla endise kooli piirkonna ühisveevarustuse puurkaevust on toodud 

tabelis 11.  

Aaspere küla endise kooli piirkonna ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-

pumpla tehnilised andmed on toodud tabelis 12. 

Alljärgnevalt on tabelis 27 toodud Aaspere kooli piirkonna elanike poolt ning 

asutustes ja ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 

2014. aastal.  
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Tabel 27. Aaspere kooli piirkonna ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning 

tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused
 

2014. aastal Aaspere kooli puurkaevust 

väljapumbatud vesi 

m
3
/a 1 483 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m
3
/a 1 464 

sh. elanike veetarve  m
3
/a 276 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 1 188 

Ööpäevane keskmine veetarve m
3
/d 4,0 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

Veekaod on torustiku rekonstrueerimise tulemusena vähenenud. 2014. aastal oli 

Aaspere kooli puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni 

jõudva (müüdud) vee koguse põhjal veekadude ja arvestamata vee osakaal ligikaudu 

1,3% ehk ca 0,1 m
3
/d. Tabeli 27 andmetes on näha, et Aaspere kooli piirkonna 

ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 4,0 

m
3
. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 2014. aastal oli 

ligikaudu 15, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 50 liitrit ööpäevas.   

2.4.3 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Aaspere külas on tuletõrje veevõtuks olemas mahuti (100 m
3
) vana kuivati juures ning 

veevõtumahutid (2*100 m
3
) katlamaja juures. Lisaks on saab vajadusel vett võtta 

Aaspere mõisa tiigist. Veevõtukohtade seisukorra ning vee kättesaadavuse kohta 

andmed puuduvad. 

2.4.4 Joogivee kvaliteet 

Aaspere külas on kaks eraldiseisvat ühisveevarustussüsteemi. Ühisveevarustuses 

kasutatavate Aaspere küla keskuse ning endise kooli piirkonna puurkaevude põhjavee 

kvaliteeti iseloomustab tabel 28.  

Tabelis 28 on näha, et Aaspere küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu 

(katastri nr 2563) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. 

määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb 

Aaspere keskuse puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi, hägususe 

ja värvuse alusel aga III kvaliteediklassi. 

Aaspere küla endise kooli piirkonna ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri 

nr 2553) põhjavesi vastab uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 

31.07.2001. a. määrus nr. 82). SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Aaspere 

kooli puurkaevu vesi I kvaliteediklassi. 

Tabelis 28 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 

võetud Aaspere küla keskuse ja endise kooli piirkonna veevõrgust. Viimaste joogivee 

proovide analüüsitulemuse põhjal vastab Aaspere keskuse ja kooli veevõrgust võetav 

joogivesi kehtestatud normidele.  

Aaspere küla veevarustussüsteemide probleemid: 

 Aaspere küla keskuse puurkaev-pumpla hoone vajab rekonstrueerimist; 
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 Aaspere küla endise kooli piirkonna puurkaev-pumpla hoone ning elektri- ja 

automaatikaseadmed (sh veetöötlusseadmed) vajavad rekonstrueerimist; 

 Aaspere küla keskuse elamute juures puudub nõuetekohane tuletõrje 

veevõtukoht. 

Tabel 28. Aaspere küla keskuse ning kooli piirkonna puurkaevudest võetava 

põhjavee ning veevõrkudest võetava joogivee kvaliteet. 

 

Lubatud 

piirnorm* Ühik 

Aaspere 

PK 

26.11.13 

Aaspere 

kooli PK 

26.11.13 

Aaspere 

keskuse 

PK, tarbija 

kraan 

30.09.14 

Aaspere 

kooli PK, 

tarbija 

kraan 

30.09.14 

Puurkaevu katastri nr     2563 2553 - - 

Värvus   mg/l Pt 7,8 14,5 <3 8,9 

Lõhn   palli 1 1 2 1 

Maitse -  palli - - 2 1 

Hägusus   NHÜ 2,4 <0,5 <0,5 <0,5 

pH 6,5-9,5   7,13 7,18 7,33 7,42 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 772 733 797 742 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,01 <0,01 - - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <2,25 4,73 - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,53 2,93 - - 

Üldraud 200 µg/l 315 <100 - - 

Mangaan 50 µg/l <30 <30 - - 

Kloriidid 250 mg/l 50,8 9,4 - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,01 0,01 - - 

Boor 1 mg/l - - - - 

Sulfaadid 250 mg/l 76,4 49,8 - - 

Naatrium 200 mg/l 19,7 6 - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 0 - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml <1 2 - - 

*SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Haljala 

Soojus 

2.4.5 Aaspere keskuse kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Aaspere küla keskuses on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud peamiselt 

küla keskuse kortermajade ja eramajade elanikud. Reoveekogumisalal on 

ühiskanalisatsiooni liitumine tagatud suuremale enamusele tarbijatest. 

Aaspere küla keskuse kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Üksnes Kase mü asuva 

kortermaja elanike reovee suunamiseks reoveepuhastile on kasutusel reoveepumpla. 

Aaspere küla keskuses on kokku ca 1260 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning 

1890 meetrit survelisi kanalisatsioonitorustikke. Kanalisatsioonitorustikud on 

valdavalt rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 

kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub 
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sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 

protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 

pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Aaspere küla keskuses formeeruv reovesi puhastatakse kohapeal biofilter tüüpi 

puhastis ning heitvesi pumbatakse järelpuhastuseks küla keskusest kirdesuunas 

paiknevatesse biotiikidesse. 

Aaspere küla keskuses sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee ärajuhtimine on 

lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 

haljasaladel pinnasesse. 

Aaspere küla keskuse kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 

joonisel 3 (Aaspere küla keskuse ÜVK üldskeem). 

2.4.5.1 Aaspere küla keskuse reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Aaspere küla keskuses on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus 

kortermajade ja eramajade elanikest ehk ligikaudu 174 Aaspere küla keskuses elavat 

elanikku ehk ligikaudu 72% küla elanikest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes 

Aaspere küla keskuse elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku 

päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Tabelis 29 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 29. Aaspere küla keskuse ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 

asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m
3
/a 3 422 

sh. elanike veetarve m
3
/a 3 053 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 369 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m
3
/d 9,4 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

Aaspere küla keskuse tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine 

toimub tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulga mõõtja puudub, 

mistõttu andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta reoveepuhastile 

suunatavas reovee vooluhulgas puuduvad. Tulenevalt torustike halvast seisukorrast on 

infiltratsiooni ja sademetevee osakaal tõenäoliselt märkimisväärne ning sajuperioodil 

suureneb reoveepuhastile suunatav reovee vooluhulk oluliselt. See tuleneb eelkõige 

sellest, et vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed torustikud ja 

kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas amortiseerunud, mistõttu 

toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Aaspere küla keskuses juhitakse ühiskanalisatsiooni elanike ning asutuste ja ettevõtete 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2014. aastal varustatud ligikaudu 185 elanikku. 

Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 

reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 30). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 

koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 

A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 45,2 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
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tabel 29). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Aaspere küla keskuse 

ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 

reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 

heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Aaspere küla keskuse elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik 

reovee vooluhulk on ööpäevas ca 9,4 m
3
 (vt tabel 30). Alljärgnevas tabelis toodud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 30. Aaspere küla keskuse reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Aaspere 

küla keskuses 185 1 45,2 185 8,4 11,1 

Asutused ja ettevõtted  0,3 30 10,1 1,01 0,6 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 10,1 1,0 0,6 

Aaspere keskuse reovesi kokku 185 - - 195 9,4 11,7 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       195 9,4 11,7 

Infiltratsioon - - 0% - 0,0 - 

REOVESI KOKKU       195 9,4 11,7 

2.4.5.2 Aaspere küla keskuse reoveepumplad 

Aaspere küla keskuse ühiskanalisatsioon on rajatud valdavalt isevoolsena. Üksnes 

mõnevõrra eemal asuva Kase mü kortermaja reovee suunamiseks reoveepuhastile on 

1980-ndate aastate lõpus rajatud reoveepumpla. Reoveepumpla on rajatud 3 m 

läbimõõduga raudbetoonist rõngastest. Kaevus paiknevad teraskonstruktsioonid on 

roostes ja vajavad väljavahetamist. Lisaks asub reoveepuhasti territooriumil 3 m 

läbimõõduga raudbetoonrõngastest tehtud heitveepumpla, mille abil pumbatakse 

heitvesi küla keskusest kirdesuunas asuvatesse biotiikidesse. Heitveepumplasse on 

paigaldatud uputatud reoveepump ABS MF404D tootlikkusega 21 m
3
/h ja 

tõstekõrgusega 10 m.  

Aaspere küla keskuses kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 31. 

Tabel 31.  Aaspere küla keskuse reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 

tähis 
Objekti nimi 

Kasutatava pumba 

mark 

Tootlikkus 

m
3
/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ 
Heitvee 

pumpla 
ABS MF404D 21 1996 Rahuldav 

RPJ-1 Kase RPJ nn. Võru pump Ф-1 - 1980ndad Halb 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

2.4.5.3 Aaspere küla keskuse reoveepuhasti 

Aaspere küla keskuse reoveepuhasti asub küla keskuses Liiguste-Põdruse tee (nr 

17174) ääres (joonis 11). Reovee puhastamine toimub 1996. aastal rajatud biofilter 

tüüpi puhastis AB Minibed MB2,4-6,4 KP. Puhasti koosneb septikust, biofiltrist ja 

puhastatud vee pumplast. Puhasti on varustatud kemikaalide doseerimise sõlmega 
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fosfori sadestamiseks, kuid käesoleval ajal seda ei kasutata. Reoveepuhasti 

projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 12,7 kg BHT7/d (212 ie) 

ning hüdraulilise koormuse põhjal 30 m
3
/d.  

Reovesi suunatakse puhastile isevoolse kanalisatsioonitorustiku abil. Reovee 

mehaaniline puhastamine toimub puhasti koosseisu kuuluvas septikus. Septiku 

pumbakambris paikneb ujuklülitiga sukelpump, mis käivitub automaatselt veetaseme 

tõustes pumbakambris ning vesi pumbatakse edasi bioreaktorisse. Bioreaktor on 

nõrgbiofilter tüüpi ning seal toimub reovee bioloogiline puhastamine suure eripinnaga 

biokilekandjatele kinnitunud biokile abil. Reoveepuhasti komplekti kuulub ka 

automaatikakilp ning õhupuhur. Puhastatud heitvesi juhitakse heitveepumplasse, mille 

abil pumbatakse vesi järelpuhastuseks biotiikidesse. Heitvee järelpuhastus toimub 

kahes biotiigis kogupindalaga ca 750 m
2
. Biotiigid on aastaid hooldamata ning 

käesolevaks ajaks mudastunud. Heitvesi juhitakse Kõldu peakraavi. 

Puhasti territooriumil paikneb puidust tehnohoone, kus paikneb elektrikilp. Hoone 

seisukord on rahuldav, kuid edaspidiseks kasutamiseks vajab rekonstrueerimist, 

lisasoojustus ja välisviimistlus, akende, uste ja katuse väljavahetamist. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Haljala Soojus väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/320221) on Kõldu peakraav (suubla kood 1076100). Vastavalt Eesti 

Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Kõldu peakraav) reostustundlikud 

heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320221) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Aaspere küla keskuse reoveepuhasti väljavoolu heitvee 

analüüsitulemused aastatel 2013 ja 2014 on toodud tabelis 32. Keskkonda viidavat 

üldlämmastiku ja sulfaadi kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita. 

Tabel 32. Aaspere küla keskuse reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

Väljuv  

Kuupäev 

2013 aasta 2014 aasta 

28.05. 17.12. 07.01. 28.04. 30.09. 27.11. 

Komponent 
konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

BHT7 25 4 <3 <3 4,8 <3,0 3,9 

KHT 125 65 <25 40 25 35 59 

Heljum 35 <2 <2 <2,0 8,7 21 3,8 

Üldlämmastik - 9,1 9,4 12 9,8 4,81 9,8 

Üldfosfor 2 0,095 0,12 0,096 0,057 0,5 0,24 

pH 6-9 7,3 7,6 7,3 7,5 - 7,7 

Sulfaat - 22 13 8 21 77 30 

Andmed: AS Haljala Soojus 

Tabeli 32 andmetest selgub, et 2013. ja 2014. aastal võetud heitvee proovid vastavad 

vee erikasutusloa nõuetele.
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Joonis 11.  Aaspere küla keskuse reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 5.03.2015. 

 

2.4.6 Aaspere endise kooli piirkonna kanalisatsioonisüsteemide tehniline 

kirjeldus 

Aaspere küla endise kooli piirkonnas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud üks ridaelamu, hooldekodu ning mõisahoone. 

Aaspere kooli piirkonna kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Üksnes heitvee 

suunamiseks järelpuhastuseks kasutatavatesse biotiikidesse on kasutusel 

reoveepumpla. Aaspere kooli piirkonnas on kokku ca 500 m isevoolseid 

kanalisatsioonitorustikke ning ca 340 meetrit survelisi kanalisatsioonitorustikke. 

Kanalisatsioonitorustikud on valdavalt rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on 

käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 

kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub 

sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 

protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 

pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  
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Aaspere kooli piirkonnas formeeruv reovesi puhastatakse kohapeal biofilter tüüpi 

puhastis ning heitvesi pumbatakse järelpuhastuseks piirkonnast lõunasuunas 

jäävatesse biotiikidesse. 

Aaspere kooli piirkonnas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee ärajuhtimine 

on lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi 

imbub haljasaladel pinnasesse. 

Aaspere küla keskuse kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 

joonisel 4 (Aaspere kooli piirkonna ÜVK üldskeem). 

2.4.6.1 Aaspere endise kooli piirkonna reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Aaspere endise kooli piirkonnas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

peamiselt ühe ridaelamu elanikud (ca 15 inimest) ning hooldekodu elanikud (ca 40 

inimest). Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes elanike ning asutuste ja ettevõtete 

olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Tabelis 33 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 33. Aaspere endise kooli piirkonnas ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike 

poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2014. 

aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m
3
/a 1 464 

sh. elanike veetarve m
3
/a 276 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 1 188 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m
3
/d 4,0 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

Aaspere endises kooli piirkonnas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste 

arvestamine toimub tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulga 

mõõtja puudub, mistõttu andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta 

reoveepuhastile suunatavas reovee vooluhulgas puuduvad. Tulenevalt torustike 

halvast seisukorrast on infiltratsiooni ja sademetevee osakaal tõenäoliselt 

märkimisväärne ning sajuperioodil suureneb reoveepuhastile suunatav reovee 

vooluhulk oluliselt. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad ühiskanalisatsiooni ja 

kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. 

Aaspere endise kooli piirkonnas juhitakse ühiskanalisatsiooni elanike ning asutuste ja 

ettevõtete olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2014. aastal varustatud ligikaudu 15 

elanikku. Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 

reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 34). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 

koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 

A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 50,4 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 

tabel 33). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Aaspere kooli piirkonna 

ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
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reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 

heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Aaspere endise kooli piirkonna elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud 

arvestuslik reovee vooluhulk on ööpäevas ca 4,0 m
3
 (vt tabel 34). Alljärgnevas tabelis 

toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 34. Aaspere endise kooli piirkonna reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Aaspere 

endise kooli piirkonnas 15 1 50,4 15 0,8 0,9 

Asutused ja ettevõtted  0,3 30 33 3,25 2,0 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 32,5 3,3 2,0 

Aaspere kooli piirkonna reovesi kokku 15 - - 48 4,0 2,9 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       48 4,0 2,9 

Infiltratsioon - - 0% - 0,0 - 

REOVESI KOKKU       48 4,0 2,9 

2.4.6.2 Aaspere endise kooli piirkonna reoveepumpla 

Aaspere küla keskuse ühiskanalisatsioon on rajatud valdavalt isevoolsena. Üksnes 

heitvee suunamiseks biotiikidesse on reoveepuhasti territooriumile rajatud 

heitveepumpla. Heitveepumplasse on paigaldatud uputatud reoveepump ABS 

MF404D tootlikkusega 21 m
3
/h ja tõstekõrgusega 10 m.  

Aaspere küla keskuses kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 35. 

Tabel 35.  Aaspere endise kooli piirkonna reoveepumpla ülevaade. 

Objekti 

tähis 
Objekti nimi 

Kasutatava pumba 

mark 

Tootlikkus 

m
3
/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ 
Heitvee 

pumpla 
ABS MF404D 21 1997 Rahuldav 

Andmed: AS Haljala Soojus. 

2.4.6.3 Aaspere endise kooli piirkonna reoveepuhasti 

Aaspere küla endise kooli piirkonna reoveepuhasti asub Biopuhasti maaüksusel 

(katastri nr 19001:002:0051) (joonis 12). Reovee puhastamine toimub 1997. aastal 

rajatud biofilter tüüpi puhastis AB Minibed MB2,4-6,4 KP. Puhasti koosneb 

võrekaevust, settekaevust, biofiltrist ja puhastatud vee pumplast. Puhasti võre on 

mustast terasest ja paigaldatud maa-alusesse raudbetoonist kaevu. Reoveepuhasti 

projekteeritud jõudlus hüdraulilise koormuse põhjal on 10 m
3
/d.  

Reovesi suunatakse puhastile isevoolse kanalisatsioonitorustiku abil. Reovee 

mehaaniline puhastamine toimub puhasti koosseisu kuuluva võrekaevu ja septiku abil. 

Septiku pumbakambris paikneb ujuklülitiga sukelpump, mis käivitub automaatselt 

veetaseme tõustes pumbakambris ning vesi pumbatakse edasi bioreaktorisse. 

Bioreaktor on nõrgbiofilter tüüpi ning seal toimub reovee bioloogiline puhastamine 

suure eripinnaga biokilekandjatele kinnitunud biokile abil. Reoveepuhasti komplekti 
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kuulub ka automaatikakilp ning õhupuhur. Puhastatud heitvesi juhitakse 

heitveepumplasse, mille abil pumbatakse vesi järelpuhastuseks biotiikidesse. Heitvee 

järelpuhastus toimub kahes biotiigis kogupindalaga ca 450 m
2
. Biotiigid on aastaid 

hooldamata ning käesolevaks ajaks mudastunud. Heitvesi suunatakse pinnasesse 

(Kärmu soo). Biotiigid vajavad puhastamist ja nende ümbrusest on põhjapoolsed puud 

vaja maha lõigata. 

Puhasti territooriumil paikneb 1970-ndate aastate alguses silikaattellistest ehitatud 

hooldushoone, kus paikneb elektrikilp. Hoone seisukord on halb ja puhasti 

ekspluateerimiseks see vajalik ei ole. 

Kuna heitvett juhitakse pinnasesse vähem kui 5 m
3
 ööpäevas, siis vee-erikasutusluba 

Aaspere endise kooli piirkonnas heitvee pinnasesse juhtimiseks pole vajalik. 

  

  

Joonis 12.  Aaspere kooli piirkonna reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 5.03.2015. 

 

Aaspere küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Aaspere küla keskuse ja endise kooli piirkonna kanalisatsioonitorustikud on 

rajatud enam kui 30 aastat tagasi on käesolevaks ajaks amortiseerunud; 
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 Aaspere küla keskuse Kase mü reoveepumpla on amortiseerunud ning vajab 

rekonstrueerimist; 

 Aaspere küla keskuse ning endise kooli piirkonna reoveepuhastite 

järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid vajavad korrastamist ning mudast 

puhastamist ning biotiikide vahelised kanalisatsioonikaevud ja –torustikud 

vajavad rekonstrueerimist. 

2.5 Tammispea veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteem 

Lisaks eelnevalt kirjeldatud asulate ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni süsteemidele 

on Haljala vallas ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga varustatud osad Essu küla 

Tammispea tee piirkonna elanikud. Vett ühisveevärgi puurkaev-pumplast saavad 

Haljala Vallavalitsuse andmetel kahe kortermaja ja ühe eramu elanikud, kokku ca 50 

inimest. Kanalisatsiooniga on varustatud samuti ligikaudu 50 piirkonna elanikku. 

Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse Tammispea tee 15 kinnistul (katastri nr 

19003:002:0098) asuvast puurkaevust. Puurkaev-pumplal puudub hoone, pumpla 

asetseb muldvalliga kaetud betoonrakkes. Pumplas on hüdrofoor mahuga 30 l ja 

olemas on ka veemõõtja. Teostada on vaja pumplasiseste seadmete rekonstrueerimine 

ning paigaldada valgustus ja veetöötlusseadmed. Veetorustike kogupikkus on ca 120 

meetrit. Torustik on valmistatud 30-40 aastat tagasi terasest, malmist ja plastikust 

ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Ühisveevärgi haldamisega tegeleb AS 

Haljala Soojus.  

Tammispea puurkaevust on viimati veeproove võetud 2014. aastal. Puurkaevust pärit 

veeproovides on kõrge mangaani- ja rauasisaldus, mistõttu vesi ei vasta 

kvaliteedinõuetele (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). 

Tammispea tee piirkonnas on korruselamutel ja ühel individuaalelamul 

kogumiskaevud, kuhu kogutakse reoveed, mis veetakse välja. 

Kanalisatsioonisüsteemid on terves ulatuses lagunenud. Kanalisatsioonisüsteemi 

haldamisega tegelevad kohalikud elanikud ise. 
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3. Seadusandlik taust 

Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 

lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 

direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

 Haljala valla arengukava 2014-2024 (vastu võetud Haljala Vallavolikogu 23. 

septembri 2014. a. määrusega nr. 18); 

 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 

2010. a. korraldusega nr. 118); 

 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 

2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 

91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 16.12.2014. 

a. seadusega, RT I 23.12.2014, 14); 

 Veeseadus (muudetud ja täiendatud 11.02.2015. a. seadusega, RT I 

04.03.2015, 1); 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 18.02.2015. 

a. seadusega, RT I 12.03.2015, 2); 

 Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 20.06.2014. a. seadusega, RT I 

08.07.2014, 3); 

 Planeerimisseadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2014. a. seadusega, RT I 

29.06.2014, 109); 

 Ehitusseadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2014. a. seadusega, RT I 

29.06.2014, 109); 

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82, muudetud 04.01.2013. a. 

määrusega nr. 4, RT I 11.01.2013, 1); 

 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded (vastu võetud sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. 

a. määrusega nr. 1, muudetud 14.12.2009. a. määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 

1482); 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 

keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrusega nr. 76, RTL 2005, 123, 

1949); 

 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. 

mai 2001. a. määrusega nr. 171, muudetud 15.04.2010 a. määrusega nr. 51, 

RT I 2010, 16, 88); 

 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 

sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu 

võetud keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61, muudetud 

06.04.2011. a. määrusega nr. 23, RT I 12.04.2011, 6); 

 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 

esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 

nõuete täitmise kontrollimise meetmed
1
 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 

29. novembri 2012. a määrusega nr. 99, muudetud 06.06.2013. a. määrusega 

nr. 87, RT I 13.06.2013, 1). 
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 Vee-ettevõtja määramine (vastu võetud Haljala Vallavolikogu 17. veebruari 

2015. a. otsusega nr 90); 

 Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (vastu võetud 

Haljala Vallavolikogu 28. jaanuari 2014. a. määrusega nr 7); 

 Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (vastu võetud 

Haljala Vallavolikogu 28. jaanuari 2014. a. määrusega nr 8). 

3.1 Haljala valla arengukava 2014-2020 

Haljala valla arengukavas on toodud ülevaade Haljala valla vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemidest. Vastavalt arengukavale on suur osa Haljala aleviku 

toimivatest vee ja kanalisatsioonisüsteemidest rajatud 2011.a. 2011/2012 teostus 

Haljala aleviku veemajandusprojekt, mille käigus vahetati välja Haljala aleviku 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustik ja renoveeriti pumplad. 2012 alustati uue 

reoveepuhasti ehitusega, mis valmis 2013 sügisel. Haljala valla arengukavas on eraldi 

välja toodud ka see, et vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine toimub 

vastavalt Haljala Vallavolikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 

arengukavale. Lähiaastatel on vajalik lahendada Tammispea piirkonna elanike 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikega seotud probleemid, lisaks on vajalik uue 

reoveepuhasti ehitamine ja puurkaevu rekonstrueerimine. 

Haljala valla arengukavas on veemajandusega seotud tegevuskavas välja toodud 

järgnevad tegevused: 

 Haljala valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) 

parandamine, täiendamine ja teostamine; 

 Aaspere ja Essu piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine.  

 Tammispea tee vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine; 

 AS Haljala Soojuse ümberstruktureerimine osaühinguks. 

3.2 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas on põhjavee osas üldeesmärgiks säilitada 

põhjavee looduslik või looduslähedane koostis ja režiim. See tähendab, et 

põhjaveekogumitena määratud põhjavesi peab kuuluma “heasse” veeklassi. 

Veeseadus püstitab eesmärgi põhjavee hea seisundi hoidmiseks, reostamise ning 

liigvähendamise vältimiseks. Põhjavee hea seisundi hoidmine ja tagamine 2015 aasta 

lõpuks tähendab seda, et põhjaveekogumi keemiline seisund vastab põhjavee 

keemilise seisundi näitajate, põhjavee kvaliteedi piirväärtuste ja saasteainesisalduse 

läviväärtuste alusel heale seisundiklassile ning koguseline seisund vastab koguselise 

seisundi näitajate tingimuste alusel heale seisundiklassile. 

Põhjaveele seatud eesmärkide saavutamisel tuleb arvestada alljärgnevat: 

 Tuleb tagada kinnitatud põhjavee varudega põhjavee leiukohtade kaitse 

põhjavee reostumise ja liigvähendamise eest. 

 Maapinnalähedase veekihi kaitse on vajalik eelkõige aladel, kus 

maapinnalähedane põhjavesi on üksiktarbijate veevarustuse allikaks. 
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 Põllumajanduslik maakasutus peab toitealal toimuma selliselt, et põhjavesi ei 

reostuks lämmastikuühendite, orgaanilise aine ja pestitsiididega. 

 Allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult looduslikena. Neile tuleb 

tagada juurdepääs. 

 Tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostumise eest, potentsiaalselt 

keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse keskkonnanõuetega või 

likvideerida, tuleb tagada reostunud pinnase ja põhjaveega alade järelevalve ja 

korrastamine. 

 Maavarade kaevandamisel tuleb järgida põhjaveevaru võimalikult säästvat 

tehnoloogiat kaevandamisel ja karjääride korrastamisel. 

 

Valdava enamuse põhjaveekogumite hea seisundi hoidmiseks tähtaegu pikendada 

vaja ei ole. Sotsiaalmajanduslikel põhjustel (põlevkivi kaevandamise jätkamisel 

elektrienergia varustuskindluse tagamiseks) ei ole võimalik saavutada Ordoviitsiumi 

Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi head seisundit 2015 aasta lõpuks ja seda 

eesmärki tuleb pikendada. 

Samuti on vajalik kogu elanikkonnale tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi 

sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab 

vastama Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ toodud nõuetele. 

Pinnavee hea seisundi tagamiseks tuleb vähendada heitkogust veekogusse. See on 

eriti oluline järvede hea seisundi hoidmiseks. Kõikide asulate ja tööstusettevõtete 

reovesi tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Lähtudes kombineeritud lähenemisviisist, 

tuleb heitvee suublasse juhtimise piirmäärasid vajadusel veeloaga karmistada. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise lähtealused 

4.1 ÜVK arendamise kava eesmärgid 

Haljala valla ÜVK arendamise kava eesmärgid on: 

 ÜVK süsteemide arengu kiirendamine ja eelduste loomine ÜVK teenuse 

tarbijate paremaks teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Haljala vallas; 

 kaasa aidata Haljala valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 

väljatöötamisele;  

 perspektiivsete ÜVK süsteemide üldskeemide koostamine;  

 ÜVK väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja investeerimisvajaduste 

kindlakstegemine; 

 ÜVK arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 ÜVK arendamise kava koostamise põhimõtted 

Käesolev arendamise kava on valminud Haljala Vallavalitsuse, AS Haljala Soojus 

ning töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

 ÜVK arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus ÜVK süsteemide 

kompleksseks arendamiseks Haljala vallas;  

 Arendamise kavas on planeeritavad ÜVK süsteemide arendamise tegevused 

jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtete majanduslikest 

võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab valla 

eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte laenukoormust ning aitab 

ära hoida ÜVK teenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 

järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 

eelnevate etappidega; 

 ÜVK-ga varustatud piirkonnas on kaardistatud olemasolevad vee- ja 

kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed arenguskeemid (vt töö 

lisades esitatud jooniseid 1...4). 

 ÜVK-ga kaetavad alad on piirkonnad, kus on juba välja arendatud ÜVK 

süsteemid, mis toimivad (süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille 

haldamisega tegeleb Haljala Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõtja või 

kus ÜVK süsteemide rajamine on ette nähtud käesoleva ÜVK arendamise 

kavaga; 

 Väljaspool ÜVK süsteemiga kaetavaid alasid  (ÜVK-ga katmata alad) toimub 

ÜVK süsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 

(määratud üldplaneeringus) Haljala Vallavalitsuse poolt väljastatavate 

tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 

määramisel arvestatakse ÜVK süsteemide arendamise kavas esitatud 

perspektiivskeeme; 

 Haljala valla ÜVK arendamise kava koostamisel on arvestatud Ida-Eesti 

vesikonna VMK-s püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 

 Tulenevalt EL Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 

veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 
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veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 

pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-

kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 

tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 

vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

 Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 

veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 

veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 

pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-

kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 

tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 

vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

 Vastavalt Veeseaduse § 24
1
 lõige 4 järgi peab kohalik omavalitsus põhjavee 

kaitseks reoveekogumisalal tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee 

juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse. Juhul kui 

reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult 

suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem 

kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid. Lisaks tuleb arvestada, et 

reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on kohtpuhastite, 

välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee 

pinnasesse immutamine keelatud; 

 Vastavalt Veeseaduse § 24
1
 lg 6 ei ole RKA-l reostuskoormusega alla 2000 ie 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja 

reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et 

tagada reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab 

reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse 

kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni 

puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuete-

kohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett; 

 Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 

veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 

joogivesi vastama kvaliteedinõuetele; 

 Vastavalt SM 31. juuli 2001. aasta määruse nr 82 § 9 lg 1 peab joogivee 

käitleja koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseametiga kooskõlastama 

joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. 

 KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et (KOV 

või vee-ettevõtte) omafinantseering ÜVK süsteemide rajamise ja 

rekonstrueerimise korral moodustab 20%, sademeveekanalisatsiooni 

projektide puhul 50%.  

 KIK-ist saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Haljala vallas 

Haljala aleviku ning Essu ja Aaspere külade torustikud ja rajatised aastatel 

2015-2027, mille tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele vastav joogivesi 

ning nõuetekohane reoveepuhastus enamusele asulate elanikele (sh kõigile 

RKA elanikele);   

 ÜVK torustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute vee- ja 

kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning keskkonna-

kaitseliselt põhjendatud; 
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 Vastavalt ÜVVKS-le tagatakse liitumistasuga ÜVK arendamine vastavalt 

ÜVK arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 

piirkonnas, kus ÜVK-ga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille 

ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes piirkondades 

tuleb ÜVK süsteemide rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta ÜVK teenuse 

hinnaga. 

4.3 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 

tabelis 36 esitatud ühikhindadest.   

Tabel 36. Vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 

võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt Maksumus (eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 100 

majaühendus tk   900 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 150 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-110 100 

majaühendus tk   900 

sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamine m De160-De400 150 

vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  200 

vee- ja survekanalisatsiooni torustiku rajamine ühises kaevikus m  160 

4.4 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

 Eesti Põhikaart M 1:20 000; 

 Haljala valla arengukava 2014-2020 (vastu võetud Haljala Vallavolikogu 23. 

septembri 2014. a. määrusega nr. 18); 

 Haljala valla ÜVK arengukava aastateks 2007-2019; 

 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 

2010. a. korraldusega nr. 118); 

 Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 

 Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 

 Haljala aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjoonis, OÜ GPK Partnerid, 

2011; 

 Haljala aleviku veetorustiku teostusjoonis, OÜ GPK Partnerid, 2012; 

 Essu küla veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonis, OÜ Tuvar Ehitus, 2013; 

 Haljala aleviku Metsvindi tee 2 (Sämmi Grill plats) trasside ja kaitsetorude 

teostusjoonis, OÜ Aarens Projekt, 2014; 

 Haljala aleviku Vasta kinnistu, Jaani-Mardi kinnistu ja Aasa kinnistu 

detailplaneering, MHV Consult OÜ, 2012; 

 Haljala vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd. Tööprojekt. 

OÜ GPK Partnerid, 2011; 

 Haljala aleviku ÜF veemajandusprojekti reoveepuhasti projekteerimine. 

Tehnoloogiline projekt. OÜ aqua consult baltic, 2015; 
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 Haljala asula, Naaritsa veetöötlusjaama tehniline kirjeldus ja 

ekspluatatsioonijuhend, OÜ Aquatehnika, 2011; 

 Reoveepuhasti  Biofix-35K paigaldus- ja hooldusjuhend; 

 AS Haljala Soojus veekasutuse aruanded. 
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5. Vee-ettevõtluse areng 

Haljala vallas haldab ÜVK süsteeme AS Haljala Soojus, kes on valla territooriumil 

määratud ametlikuks vee-ettevõtjaks. ÜVK-ga seotud varad kuuluvad AS-ile Haljala 

Soojus.  

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Haljala Vallavolikogu poolt 

raamdokumendiks vee-ettevõtte ÜVK-alasele tegevusele, millega määratletakse ÜVK 

arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada 

kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise 

tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. Uute ÜVK süsteemide rajamine ja 

olemasolevate rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust, infiltratsiooni ja 

veekadusid, millega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna 

kulutatakse energiat vaid tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks ja puhastamiseks. 

Samuti võimaldavad planeeritud investeeringud tagada elanikele parema joogivee 

kättesaadavuse ning kvaliteedi.   

Arvestades, et SA KIK finantseerimise korrast lähtuvalt peab veeprogrammi taotluste 

puhul olema taotlejaks KOV enamusosalusega vee-ettevõte, siis on kavas ette nähtud 

investeeringute tegemisel planeeritud taotlejaks, elluviijaks ning hilisemaks 

omanikuks ja operaatoriks AS Haljala Soojus. Haljala vald osaleb vajadusel 

projektide rahastamises kaasfinantseerijana.  

Kuna AS Haljala Soojus tegevuspiirkond Haljala vallas hõlmab muuhulgas üle 2000 

ie reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja veeteenuse hinna kooskõlastamiseks tuleb 

vee-ettevõtjal vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus koos ettepanekuga 

veehinna osas Konkurentsiametile. Konkurentsiamet kontrollib seejuures, kas 

liitumistasu ja teenuse hinna arvestamisel on lähtutud ÜVK seaduses kehtestatud 

põhimõtetest. 
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6. Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
kava 

Haljala vallas on tarbijad ÜVK-ga varustatud kolmes asumis: Haljala alevikus ning 

Essu ja Aaspere külades. Reoveekogumisalad on moodustatud Haljala alevikus ning 

Essu ja Aaspere külade keskuses. 

Arendamise kava koostajate ning Haljala Vallavalitsuse ja AS Haljala Soojus 

esindajate ühise arutelu tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK 

süsteemide arendamisel on jagada ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja arendamine 

etappideks. See tagab tööde jätkusuutliku teostamise ja arvestab valla ning vee-

ettevõtte majanduslike võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest prioriteetide järjekorras üldiselt 

välja toodud planeeritavad veemajanduse arendustegevused Haljala valla ÜVK-ga 

varustatud asulates aastatel 2015-2027: 

o 2015-2019 (lühiajaline perspektiiv) – ÜVK torustike rekonstrueerimine ja 

arendamine Haljala alevikus ning Essu ja Aaspere külades. Haljala aleviku 

Elamute puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine. Aaspere küla keskuse 

puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine. Aaspere küla endise kooli piirkonna 

puurkaev-pumpla hoone ning elektri- ja automaatikaseadmete rekonstrueerimine 

(sh uute veetöötlusseadmete paigaldamine). Aaspere küla keskuse Kase mü 

reoveepumpla rekonstrueerimine. Aaspere küla keskuse ning endise kooli 

piirkonna heitvee järelpuhastuseks kasutatavate biotiikide korrastamine (sh 

kanalisatsioonitorustike ja –kaevude rekonstrueerimine) ning mudast 

puhastamine. Tammispea piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi 

rekonstrueerimine ja laiendamine. 

o 2020-2027 (pikaajaline perspektiiv) – Tuletõrje veevõtumahuti (-koha) 

rajamine Essu ja Aaspere küla keskuse elamute piirkonda. Essu küla 

reoveepuhasti tehnohoone rekonstrueerimine. Aaspere küla keskuse heitvee 

survelise ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine. 

Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine Aaspere endise kooli 

piirkonnas. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamine Haljala alevikus 

Rakvere ja Tallinna mnt piirkonnas. 

Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

 tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 

jm.); 

 keskkonnamõjud – ÜVK rajatiste ehitamisel tuleb vältida planeeritavate 

ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule ja maastiku teistele 

osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 

ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 

ja rajamistöid kogu valla territooriumil; 

 sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 

elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 

maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 
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6.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 

Möödunud perioodil (2009-2014) on Haljala vallas tehtud ÜVK arendamiseks ja 

rekonstrueerimiseks järgnevad tööd: 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine 

Haljala alevikus, sh: 

- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 7244 m; 

- Kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 5916 m. 

 Torustike rekonstrueerimine Essu külas, sh: 

- Veetorustike rekonstrueerimine – ca 1676 m 

- Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine – ca 116 m 

 Torustike rekonstrueerimine Aaspere küla keskuses, sh: 

- Veetorustike rekonstrueerimine – ca 669 m 

 Haljala aleviku Naaritsa puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama 

rekonstrueerimine; 

 Essu küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama 

rekonstrueerimine; 

 Aaspere keskuse puurkaev-pumpla veetöötlusseadmete paigaldamine; 

 Reoveepumplate rajamine Haljala alevikus – 5 tk; 

 Essu küla reoveepumpla rajamine; 

 Haljala aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine; 

 Essu küla reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

6.2 Haljala alevik 

6.2.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. Haljala 

alevikus on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel suures osas rekonstrueeritud. 

Käesoleval ajal tarbitakse peamiselt Haljala aleviku lääneosas asuvast Naaritsa 

veetöötlusjaamast saadavat vett. Veevõrgust võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi 

nõuetele (SM 31.07.2001. a. määrus nr 82). Vajalik on rekonstrueerida olemasolevad 

amortiseerunud veetorustikud aleviku lääneosas. Lisaks on vajalik rekonstrueerida 

reservkaevuna kasutatava Elamute puurkaev-pumpla hoone. 

6.2.2 Perspektiivne veetarve Haljala alevikus 

Haljala aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 1116 Haljala 

aleviku elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Haljala aleviku ettevõtteid ja 

asutusi. 

2014. aastal tarbiti Haljala aleviku ühisveevarustuse kaudu ligikaudu 28225 m
3
 vett, 

ehk ligikaudu 77,3 m
3
 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 37 on toodud Haljala aleviku 

perspektiivne veetarve.  
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Tabel 37. Haljala aleviku perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   1 145 1 111 1 089 1 067 1 057 1 047 1 047 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   1 116 1 102 1 085 1 063 1 053 1 043 1 047 

Liitunute osakaal % 97 99 100 100 100 100 100 

Ühiktarbimine l/d*in 54 54 54 54 54 54 54 

Elanike veetarve m
3
/d 60,3 59,5 58,6 57,4 56,9 56,3 56,5 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 

Veetarve kokku m
3
/d 76,3 75,6 74,6 73,5 72,9 72,4 72,6 

Veekaod m
3
/d 22,9 15,1 7,5 7,3 7,3 7,2 7,3 

Veetootmine kokku m
3
/d 99,2 90,7 82,1 80,8 80,2 79,6 79,9 

Elanike veetarve  m
3
/a 21 996 21 720 21 385 20 952 20 755 20 558 20 636 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 

Veetarve kokku  m
3
/a 27 856 27 580 27 245 26 812 26 615 26 418 26 496 

Veekaod  m
3
/a 8 357 5 516 2 725 2 681 2 661 2 642 2 650 

Veetootmine kokku  m
3
/a 36 213 33 097 29 970 29 493 29 276 29 059 29 146 

Perspektiivne veetarve Haljala alevikus on aastal 2027 ligikaudu 72,6 m
3
 ööpäevas 

(tabel 37). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve ei suurene 

ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 54 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul 

on arvestatud, et ühisveevärgiga liitub Võsu mnt piirkonnas veetorustike 

väljaarendamise järgselt täiendavalt ligikaudu 25 elanikku. Lisaks tagatakse 

ühisveevärgiga liitumise võimalus ka Tallinna mnt äärde jäävatele reoveekogumisala 

elanikele. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning 

veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2014. aasta seisuga, sest ei 

ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude 

osakaaluna on arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.2.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Ühisveevärk on Haljala alevikus suures osas rekonstrueeritud ning valdavalt heas 

seisukorras. Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. Vajalik 

on olemasolevate amortiseerunud torustike rekonstrueerimine aleviku lääneosas. 

6.2.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Haljala alevikus ühisveevärgiga varustatud suurem enamus aleviku 

elanikest. Ühisveevarustuse arendamise kava koostamisel on arvestatud, et käesoleval 

ajal rajatava ühisveevärgi torustike kaudu tagatakse täiendav liitumisvõimalus 

ligikaudu 25 Võsu mnt piirkonna tarbijale. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis 

(2015-2019) on planeeritud rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud 

ühisveevarustuse torustikud aleviku lääneosas. Lisaks on arendamise kava lühiajalises 

perspektiivis vajalik rekonstrueerida reservkaevuna kasutatava Elamute puurkaev-

pumpla hoone. Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2025-2027) on 

planeeritud laiendada olemasolevat ühisveevärki Tallinna mnt ääres asuvate eramute 

veevarustuse tagamiseks. 
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Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Haljala alevikus ning perspektiivsel ühisveevärgiga kaetaval alal. 

Haljala aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 

käesoleva töö lisades esitataval joonisel 1. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019 

Arendamise kava raames on planeeritud rekonstrueerida olemasolevad 

amortiseerunud ühisveevärgi torustikud aleviku lääneosas ning Naaritsa puurkaev-

pumplast lähtuv ringtorustik. Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on 

rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on vanusest tingituna käesolevaks ajaks 

amortiseerunud ning halvas seisukorras.  

Lisaks vajab ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis rekonstrueerimist 

reservkaevuna kasutatava Elamute puurkaev-pumpla hoone.  

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2027 

Arendamise kava raames on planeeritud laiendada Haljala aleviku ühisveevärki 

Tallinna mnt ääres. Selle tulemusena tagatakse täiendav ühisveevärgi liitumine kuuele 

piirkonna eramule. Veetorustike rajamine toimub samaaegselt kanalisatsioonitorustike 

rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik torustikke paigaldada ühisesse kaevikusse. 

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Haljala alevikus ning 

ühisveevärgiga kaetaval alal on toodud tabelis 38. 

Tabel 38. Haljala aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Haljala aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019 

Elamute puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine m² 30 30 000    6 000 

Veetorustike rekonstrueerimine aleviku lääneosas (sh 
Naaritsa puurkaev-pumpla ringtorustiku 
rekonstrueerimine) m  1580 163 400    32 680 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 1580 158 000    31 600 

sh majaühenduste rajamine tk 6 5 400    1 080 

Haljala aleviku ühisveevärgi arendamine 2025-2027 

Veetorustike rajamine Tallinna mnt piirkonnas m  465 51 760    10 352 

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 
kanalisatsioonitorustikuga m 368 36 800    7 360 

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus 
survekanalisatsiooni torustikuga m 97 7 760    1 552 

sh majaühenduste rajamine tk 8 7 200    1 440 

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     222 410    44 482 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     59 524    11 905 

Veevarustus KOKKU     281 934    56 387 

6.2.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Vanemate eelkõige kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja –kaevude 

amortisatsioonist tulenevalt toimub kanalisatsioonisüsteemi sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 
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filtreerumine pinnasesse. Vajalik on olemasolevat reoveepuhastit ning 

kanalisatsioonisüsteemi regulaarselt hooldada tagamaks reovee nõuetekohane 

puhastus. 

6.2.6 Haljala aleviku perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Haljala aleviku reostuskoormus on ligikaudu 24614 ie. Perspektiivis on 

arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus reoveekogumisala 

elanikest ning ühiskanalisatsiooni laiendamise käigus Rakvere ja Tallinna mnt 

piirkonnas lisandub täiendavalt ligikaudu 34 elanikku. Haljala aleviku perspektiivne 

reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 39). Reovee 

vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate asutuste ja ettevõtete 

reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal 

moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest.  

Tabel 39. Haljala aleviku perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike 

arv  1 079 1 047 1 027 1 007 997 987 1 021 

Liitunute osakaal % 94 94 94 94 94 94 98 

Ühiktarbimine l/d*in 54 54 54 54 54 54,0 54,0 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 58,3 56,5 55,5 54,4 53,8 53,3 55,1 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 197,7 197,7 197,7 197,7 197,7 197,7 197,7 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 255,9 254,2 253,1 252,0 251,5 251,0 252,8 

Infiltratsioon m
3
/d 76,8 76,3 75,9 75,6 75,4 75,3 75,8 

Reovesi kokku m
3
/d 332,7 330,5 329,1 327,6 326,9 326,2 328,6 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 21 267 20 636 20 242 19 848 19 651 19 454 20 124 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 72 145 72 145 72 145 72 145 72 145 72 145 72 145 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 93 412 92 781 92 387 91 993 91 796 91 599 92 269 

Infiltratsioon m
3
/a 28 024 27 834 27 716 27 598 27 539 27 480 27 681 

Reovesi kokku m
3
/a 121 436 120 616 120 103 119 591 119 335 119 078 119 950 

Haljala aleviku elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 253 m
3 

(vt tabel 39). 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 

55,1 m
3
 reovett, mis moodustab ligikaudu 22 % kogu tekkivast reovee vooluhulgast. 

AS Viru Õlu reovee vooluhulgana on arvestatud 184,8 m
3
/d, mis moodustab ligikaudu 

73% kogu tekkivast reovee vooluhulgast. Antud parameetrid on arvutuslikud ning 

võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.2.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem enamus Haljala aleviku elanikest ning 

ühiskanalisatsiooni laiendamise käigus Rakvere ja Tallinna mnt piirkonnas lisandub 

täiendavalt ligikaudu 34 elanikku. Lisaks elanikele on arvestatud ka ettevõtete ja 

asutuste reoveega.  
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Haljala aleviku ühiskanalisatsioon on suures osas 2011. aastal rekonstrueeritud ning 

on heas seisukorras. Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2025-2027) on 

planeeritud olemasolevat kanalisatsioonisüsteemi reoveekogumisala piires laiendada, 

tagamaks ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus enamusele Rakvere ja Tallinna 

mnt piirkonna elanikele. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Haljala alevikus. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2027.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud laiendada olemasolevat 

Haljala aleviku kanalisatsioonisüsteemi. Selleks rajatakse ühiskanalisatsiooni 

liitumise võimalus Rakvere ja Tallinna mnt piirkonnas asuvatele reoveekogumisala 

elanikele. Piirkonnas moodustuva reovee suunamiseks olemasolevasse 

ühiskanalisatsioonisüsteemi on arvestatud lisaks 2 reoveepumpla rajamise vajadusega. 

Kanalisatsioonitorustike rajamine toimub samaaegselt veetorustike rajamisega, kuna 

sellisel juhul on võimalik torustikke paigaldada ühisesse kaevikusse. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Haljala 

alevikus on toodud tabelis 40. 

Tabel 40. Haljala aleviku ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Haljala aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine 2025-2027 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine  m 843 120 450    24 090 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 
kaevikus m 417 62 550    12 510 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises 
kaevikus vee- või survekanalisatsiooni torustikega m 426 42 600    8 520 

sh majaühenduste rajamine tk 17 15 300    3 060 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine m  326 30 640    6 128 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine eraldi 
kaevikus m 186 18 600    3 720 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus veetorustikega m 98 7 840    1 568 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga m 42 4 200    840 

Reoveepumplate rajamine kmpl 2 61 000    12 200 

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0    0 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     243 904    48 781 

Kanalisatsioon KOKKU     243 904    48 781 

6.2.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Haljala alevikus on sadevee kanalisatsioonitorustikke rajatud hajusalt ning 

sadeveekanalisatsiooni juhitakse ka drenaaživeed ning muud pinnase- ja pinnaveed. 

Uuemaid sadeveetorustikke on rajatud Tallinn-Narva mnt lähedusse kogupikkusega 

ligikaudu 135 meetrit. Teedelt kogunevad sadeveed juhitakse ära peamiselt kraavituse 

abil. Ülevaade sadeveekanalisatsiooni torustike täpsest paiknemisest puudub, kuna 

torustikud on rajatud samal ajal elamute ja muu infrastruktuuriga ning teostusjoonised 

nende kohta puuduvad. Sadevett juhitakse ära rahvamaja esiselt platsilt ja 
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gümnaasiumi esiselt platsilt, kuhu on rajatud eraldiseisvad sadeveetorustikud. 

Rahvamaja eest kogutav sade- ja drenaaživesi juhitakse Tallinna mnt majade vahel 

paikneva sadeveekanalisatsiooni torustiku abil üle Võsu mnt Haljala ojasse. 

Gümnaasiumi esiselt platsilt kogutav sademe- ja drenaaživesi juhitakse üle Rakvere 

mnt Vallamaja juures asuvasse tiiki. Mujal on sademevee ärajuhtimine on lahendatud 

kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 

pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 

vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.3 Essu küla 

6.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Essu küla 

ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

 Essu küla keskuse elamupiirkonnas puudub nõuetele vastav tuletõrje 

veevõtukoht. 

6.3.2 Perspektiivne veetarve Essu külas 

Essu küla keskuse ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 189 

elanikku. 

2014. aastal tarbiti Essu küla ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 4203 m
3
 vett, 

ehk ligikaudu 11,5 m
3
 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 41 on toodud Essu küla 

perspektiivne veetarve. 

Tabel 41. Essu küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   228 222 218 214 212 210 210 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   189 183 179 175 173 171 171 

Liitunute osakaal % 83 82 82 82 82 81 81 

Ühiktarbimine l/d*in 56 56 56 56 56 56 56 

Elanike veetarve m
3
/d 10,6 10,2 10,0 9,8 9,7 9,6 9,6 

Asutuste ja Ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Veetarve kokku m
3
/d 11,0 10,7 10,4 10,2 10,1 10,0 10,0 

Veekaod m
3
/d 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Veetootmine kokku m
3
/d 12,1 11,7 11,5 11,2 11,1 11,0 11,0 

Elanike veetarve  m
3
/a 3 863 3 741 3 659 3 577 3 536 3 495 3 495 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 148 148 148 148 148 148 148 

Veetarve kokku  m
3
/a 4 011 3 889 3 807 3 725 3 684 3 643 3 643 

Veekaod  m
3
/a 401 389 381 373 368 364 364 

Veetootmine kokku  m
3
/a 4 412 4 277 4 187 4 098 4 053 4 008 4 008 

Perspektiivne veetarve Essu küla keskuses on aastal 2027 ligikaudu 10 m
3
 ööpäevas 

(tabel 41). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve ei suurene 

ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 56 liitrit vett. Asutuste puhul on 
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arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. 

Ettevõtete veetarve on võetud 2014. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju 

ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude osakaaluna on 

arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.3.3 Veevarustuse edasine areng 

Olemasolevad Essu küla keskuse ühisveevärgi torustikud ning rajatised on 

rekonstrueeritud ning heas seisukorras. Pikaajalises perspektiivis (2020-2027) on 

plaaneritud rajada nõuetekohane tuletõrje veevõtumahuti Essu küla keskuse 

elamupiirkonda. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Essu külas. 

Essu küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö 

lisades esitataval joonisel 2. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027 

Kuna Essu küla keskuses korrusmajade piirkonnas pole tagatud piisav kustutusvee 

kättesaadavus standardi EVS 812-6:2012 tähenduses on arendamise kava pikaajalises 

perspektiivis planeeritud rajada korrusmajade juurde nõuetekohane tuletõrje 

veevõtumahuti. Veevõtumahuti peab olema mahuga ligikaudu 108 m
3
 ning peab 

võimaldama aastaringset veevõttu. Lisaks on vajalik veevõtukoht nõuetekohaselt 

tähistada. Veemahuti täitmine toimub ühisveevärgist. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Essu külas on toodud tabelis 42. 

Tabel 42. Essu küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Essu küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2027 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine m³ 108 45 200    9 040 

        
 Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0    0 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     51 980    10 396 

Veevarustus KOKKU     51 980    10 396 

6.3.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Essu küla keskuses 

ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Essu küla vanemad kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ning 

käesolevaks ajaks halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja 

kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 

sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

 Essu küla reoveepuhasti tehnohoone on amortiseerunud ning vajab 

pikemas perspektiivis rekonstrueerimist. 
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6.3.5 Essu küla keskuse perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Essu küla keskuse reostuskoormus on ligikaudu 174 ie. Perspektiivis on 

arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Essu küla keskuse 

elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Essu küla perspektiivne reovee 

vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 43). Reovee 

vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate asutuste ja ettevõtete 

reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal 

moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 

Tabel 43. Essu küla keskuse perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 

 

179 173 169 165 163 161 161 

Liitunute osakaal % 79 78 78 77 77 77 77 

Ühiktarbimine l/d*in 56 56 56 56 56 56 56 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 10,0 9,7 9,5 9,2 9,1 9,0 9,0 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 11,3 11,0 10,8 10,6 10,4 10,3 10,3 

Infiltratsioon m
3
/d 5,7 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 

Reovesi kokku m
3
/d 17,0 14,3 14,0 13,7 13,6 13,4 13,4 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 3 659 3 536 3 454 3 373 3 332 3 291 3 291 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 480 480 480 480 480 480 480 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 4 139 4 016 3 934 3 853 3 812 3 771 3 771 

Infiltratsioon m
3
/a 2 069 1 205 1 180 1 156 1 144 1 131 1 131 

Reovesi kokku m
3
/a 6 208 5 221 5 115 5 008 4 955 4 902 4 902 

Essu küla keskuse elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 10,3 m
3 

(vt tabel 43). Essu küla 

reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 10,4 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.3.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Essu küla reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2011. aastal ning tagab reovee 

nõuetekohase puhastuse. Amortiseerunud ühiskanalisatsiooni ja kinnistutorustikest 

ning kaevudest tulenevalt põhjustab liigvesi häireid reoveepuhasti töös. Sellest 

lähtuvalt on vajalik kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud rekonstrueerida. 

Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks on vajalik olemasolevat Essu 

reoveepuhastit ning kanalisatsioonisüsteeme regulaarselt hooldada. Sellest lähtuvalt 

reovee puhastamise alternatiivid puuduvad. 

6.3.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Essu küla keskuses elavatest elanikest 

ning täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) on vajalik 

rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud. 

Pikaajalises perspektiivis (2020-2027) on ette nähtud olemasoleva reoveepuhasti 

tehnohoone rekonstrueerimine.  
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Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Essu küla keskuses. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad 

amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Essu küla keskuses. Amortiseerunud 

ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ka -kaevude tõttu 

toimub sademete ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi, mis põhjustab 

häireid reoveepuhasti töös. Rekonstrueeritava isevoolse kanalisatsioonitorustiku 

kogupikkus on ligikaudu 1805 meetrit. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027.  

Essu küla keskuse reoveepuhasti territooriumil paikneb puidust hooldushoone, kus 

paiknevad õhupuhur, elektrikilp ja fosforiärastuse kemikaali dosaatorpump koos 

kanistriga. Hoone seisukord on rahuldav, kuid edaspidiseks kasutamiseks vajab 

rekonstrueerimist, lisasoojustus ja välisviimistlus, akende, uste ja katuse 

väljavahetamist. Seetõttu on arendamise kava pikaajalises perspektiivis planeeritud 

olemasolev reoveepuhasti tehnohoone rekonstrueerida. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Essu küla 

keskuses on toodud tabelis 44 

Tabel 44. Essu küla keskuse ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Essu küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019  

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine  m 1805 295 050    59 010 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 
kaevikus m 1805 270 750    54 150 

sh majaühenduste rajamine tk 27 24 300    4 860 

Essu küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2027 

Essu küla reoveepuhasti tehnohoone 
rekonstrueerimine m² 25 25 000    5 000 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     339 308    67 862 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     28 750    5 750 

Kanalisatsioon KOKKU     368 058    73 612 

6.3.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Essu külas on sademeveekanalisatsioon rajatud üksnes küla keskuse edelaosas Essu 

puurkaev-pumpla lähedusse. Sademeveekanalisatsiooni torustike kogupikkus on ca 

210 meetrit. Mujal on sademevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Lisaks 

kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 

vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 



 

76 

6.4 Tammispea piirkond 

6.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Tammispea piirkonna 

ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

 Ühisveevarustuse puurkaevust võetavas vees on üle piirnormi olnud 

üldraua ja mangaani sisaldused, mistõttu vesi ei vasta kvaliteedinõuetele;  

 Olemasolevad ühisveevärgi torustikud on rajatud 30-40 aastat tagasi ning 

on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

6.4.2 Perspektiivne veetarve Tammispea piirkonnas 

Tammispea piirkonnas on Haljala Vallavalitsuse andmetel käesoleval ajal 

ühisveevärgiga varustatud kahe kortermaja ja ühe eramu elanikud, kokku ca 50 

inimest. Ühisveevärgiga liitumise soov on ka teistel lähipiirkonna elanikel. 

Alljärgnevas tabelis 45 on toodud Tammispea piirkonna perspektiivne veetarve. 

Tabel 45. Tammispea piirkonna perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   228 222 218 214 212 210 210 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   50 73 71 69 69 69 69 

Liitunute osakaal % 22 33 33 32 33 33 33 

Ühiktarbimine l/d*in 50 50 50 50 50 50 50 

Elanike veetarve m
3
/d 2,5 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Veetarve kokku m
3
/d 2,5 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 

Veekaod m
3
/d 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Veetootmine kokku m
3
/d 2,8 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 

Elanike veetarve  m
3
/a 913 1 332 1 296 1 259 1 259 1 259 1 259 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Veetarve kokku  m
3
/a 913 1 332 1 296 1 259 1 259 1 259 1 259 

Veekaod  m
3
/a 91 133 130 126 126 126 126 

Veetootmine kokku  m
3
/a 1 004 1 465 1 425 1 385 1 385 1 385 1 385 

Perspektiivne veetarve Tammispea piirkonnas on aastal 2027 ligikaudu 3,5 m
3
 

ööpäevas (tabel 45). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt 

tarbivad elanikud ööpäevas 50 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et 

lisaks käesoleval ajal ühisveevarustuse vett tarbivatele elanikele liitub planeeritava 

ühisveevärgiga täiendavalt 25 eramajade elanikku. Ühisveevõrguga liitunud asutused 

ja ettevõtted puuduvad. Veekadude osakaaluna on arvestatud 10 % tarbitud vee 

kogusest. 

6.4.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Ühisveevärk on Tammispea piirkonnas olemas üksnes kahe kortermaja ja ühe eramaja 

elanikel. Olemasolev veevarustussüsteem on amortiseerunud ning ühisveevõrgust 
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võetav vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele ülenormatiivse üldraua ja mangaani 

sisalduse tõttu. Rekonstrueerimise käigus on vajalik rajada uus puurkaev-pumpla 

hoone, kuhu tuleb paigaldada veetöötlusseadmed, hüdrofoor, uus toruarmatuur ning 

elektri- ja automaatikaseadmed. Investeeringu maksumus on hinnanguliselt 51630 

eurot. 

Alternatiivne lahendus Tammispea piirkonna ühisveevarustuse tagamiseks on 

ühendustorustiku rajamine Essu küla keskuse veevärgiga. Selleks tuleb rajada ca 750 

meetrit veetorustikke, mille maksumuseks kujuneb ligikaudu 75000 eurot. Kuigi 

investeeringu maksumuse poolest on torustike rajamine oluliselt kallim lahendus, ei 

kaasne antud lahenduse korral vee-ettevõttele täiendavaid ekspluatatsioonikulusid. 

Vaatamata sellele on torustike rajamise alternatiivi korral 30 aasta investeeringu ning 

ekspluatatsioonikulu mõnevõrra suurem kui olemasoleva puurkaev-pumpla 

rekonstrueerimise ning haldamise kulud. Kuna lahendamist vajab ka piirkonna reovee 

kokkukogumine ning puhastamine, osutub veevarustuse ühendustorustiku rajamine 

Essu küla keskusega sobilikumaks ning pikas perspektiivis ka soodsamaks 

lahenduseks juhul, kui torustike rajamine toimub samal ajal kanalisatsioonitorustike 

rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik torustikud paigaldada ühisesse kaevikusse. 

Antud lahenduse täpsem maksumus ning teostatavus selgub hilisema projekteerimine 

käigus, kui on täpsustunud gaasitorustiku ristumise tehniline lahendus ning selle 

teostatavus (vajalikud tehnilised tingimused). Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks 

Tammispea piirkonna veevarustuse tagamiseks ühendustorustiku rajamine Essu 

küla keskuse veevärgiga. Juhul, kui hilisema projekteerimise käigus täpsustuvad 

tehnilised tingimused gaasitorustiku ristumise rajamiseks ning maksumus ja torustike 

rajamine ühises kaevikus kanalisatsioonitorustikega osutub siiski oluliselt kallimaks 

kui puurkaev-pumpla rekonstrueerimine tuleb otsustada pumpla rekonstrueerimise 

kasuks. 

6.4.4 Veevarustuse edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 

ühisveevärgiga ühendatud või ühisveevärgiga liitumine tagatud kõigile Tammispea 

piirkonna elanikele.  

Tammispea piirkonna ühisveevarustussüsteem on amortiseerunud ning halvas 

seisukorras. Elanikele pole tagatud kvaliteedinõuetele vastav joogivesi. Vastavalt 

alternatiivide analüüsile on otstarbekas ning pikas perspektiivis ka soodsaim lahendus 

on rajada Tammispea piirkonna veevarustuse tarbeks ühendustorustik Essu küla 

keskuse ühisveevärgiga.  

Seega on arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) planeeritud 

rekonstrueerida ning laiendada olemasoleva Tammispea piirkonna ühisveevärki ning 

rajada ühendustorustik Essu küla keskuse ühisveevärgiga. Arvestades, et Tammispea 

elanikele ühisveevärgist müüdav vesi ei vasta hetkel kvaliteedinõuetele ning vastavalt 

SM 31.07.2001 määrusele nr 82 oli kuni 01.01.2014 lubatud toota, varustada, 

töödelda ja üle anda joogivett, mille kvaliteedinäitajad ei vasta määruse nr 82 § 6 

toodud nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide kontsentratsiooni, värvuse, hägususe, 

lõhna, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi osas ning mida kasutab vähem kui 2000 

inimest, tuleb Tammispea veekvaliteedi nõuetele vastavusse viimiseks vajalik 

projekt ellu viia hiljemalt 2016.a septembriks.  
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Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Tammispea piirkonnas. 

Tammispea piirkonna perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö 

lisades esitataval joonisel 2. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on planeeritud rajada ja rekonstrueerida ca 

1415 meetrit veetorustikke Tammispea piirkonnas (sh ligikaudu 750 m pikkune 

ühendustorustik Essu küla keskuse veevõrguga). Veetorustike rajamine toimub 

samaaegselt kanalisatsioonitorustike rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik 

torustikke paigaldada ühisesse kaevikusse. Lühiajalise programmi investeeringute 

elluviimisel tuleb arvestada, et Tammispea ühisveevärgi veekvaliteedi nõuetele 

vastavusse viimiseks vajalik projekt, st ühendustorustiku rajamine (või alternatiivina 

puurkaev-pumpla rekonstrueerimine ja veetöötluse rajamine eraldiseisva projektina) 

on vajalik ellu viia hiljemalt 2016.a septembriks.  

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Tammispea 

piirkonnas on toodud tabelis 46. 

Tabel 46. Tammispea piirkonna ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Tammispea piirkonna ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019 

Veetorustike rajamine  m  1420 150 600    30 120 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 20 2 000    400 

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 
kanalisatsioonitorustikuga m 930 93 000    18 600 

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus survelise 
kanalisatsioonitorustikuga m 470 37 600    7 520 

sh majaühenduste rajamine tk 20 18 000    3 600 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     173 190    34 638 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0    0 

Veevarustus KOKKU     173 190    34 638 

6.4.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsioon Tammispea piirkonnas puudub. Ühisveevärgiga varustatud 

kortermajade ning ühe eramu reovesi kogutakse kogumiskaevudesse ning veetakse 

välja. Kanalisatsioonisüsteemid on terves ulatuses lagunenud. 

Kanalisatsioonisüsteemi haldamisega tegelevad kohalikud elanikud ise. 

Tammispea piirkonnas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt 

nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus). 

Tulenevalt eelnevast on arendamise kava lühiajalises perspektiivis vajalik leida 

lahendus Tammispea piirkonnas reovee nõuetekohaseks käitlemiseks. 
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6.4.6 Tammispea piirkonna perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Tammispea piirkonna reostuskoormus on ligikaudu 75 ie. Perspektiivis 

on arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Tammispea 

piirkonna elanikest (sh kõik planeeritava reoveekogumisala elanikud). 

Ühiskanalisatsiooni arendamise eelduseks on Essu reoveekogumisala laiendamine 

piirkonda.  Tammispea piirkonna perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 47). Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 

% tarbijatele pumbatud vee kogusest. 

Tabel 47. Tammispea piirkonna perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  50 73 71 69 69 69 69 

Liitunute osakaal % 22 33 33 32 33 33 33 

Ühiktarbimine l/d*in 50 50 50 50 50 50 50 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 2,5 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 2,5 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 

Infiltratsioon m
3
/d 0,8 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reovesi kokku m
3
/d 3,3 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 913 1 332 1 296 1 259 1 259 1 259 1 259 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 913 1 332 1 296 1 259 1 259 1 259 1 259 

Infiltratsioon m
3
/a 274 400 389 378 378 378 378 

Reovesi kokku m
3
/a 1 186 1 732 1 684 1 637 1 637 1 637 1 637 

Tammispea piirkonna elanike poolt tekitatud arvutuslik perspektiivne reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 3,5 m
3 

(vt tabel 47). Tammispea piirkonna ööpäevane 

reostuskoormus on ligikaudu 4,1 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning 

võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.4.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik kaaluda Tammispea piirkonnas 

moodustuva reovee kokkukogumise ja käitlemise alternatiive. Töö koostajad kaalusid 

erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, selgitamaks välja tehnilisest aspektist, 

keskkonnamõjude seisukohalt ning majanduslikult kõige parem lahendus Tammispea 

piirkonna reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 

Tammispea perspektiivse reoveekogumisala elanike poolt moodustuva olmereoveega. 

Alternatiivide hulka ei kuulu septikust ning biotiikidest koosneva reoveepuhasti või 

pinnasfiltersüsteemi rajamine, kuna selleks puudub piisav maa-ala.  

Seega on Tammispea piirkonnas tekkiva reovee puhastamiseks kaalutud järgnevaid 

alternatiive:  

Alternatiiv A – Reovee kogumismahutite rajamine ning reovee purgimine 

lähipiirkonnas asuva suurema reoveepuhasti (nt Haljala) purgimissõlme; 

Alternatiiv B – Aktiivmuda ja/või biokile tehnoloogial põhineva kompaktpuhasti 

rajamine Tammispea piirkonda; 
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Alternatiiv C – Reoveepumpla ning ca 480 meetri pikkuse survekanalisatsiooni 

torustiku rajamine ja reovee pumpamine Essu küla kanalisatsioonisüsteemi. 

Alternatiiv B ja C korral on lisaks vajalik piirkonnas ühiskanalisatsioonitorustike 

väljaehitamine kogupikkusega ca 670 meetrit.  

Tabelis 48 on võrdlevalt toodud kolme alternatiivse reoveepuhastustehnoloogia 

maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. 

Alternatiivsete lahenduste korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul 

tehtavates investeeringutes seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega (eluiga 

15 aastat). Samuti on arvestatud, et puhasti konstruktsioonide ja rajatiste eluiga on 40 

aastat ning seetõttu omavad puhastid peale 30 aasta kasutusaja möödumist teatavat 

jääkväärtust. Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) 

kohta. Tabeli viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja 

ekspluatatsioonikulude summaarne maksumus. Lisaks on alternatiiv B ja C 

ehitusmaksumuse korral arvestatud ühiskanalisatsiooni torustike rajamise vajadusega 

Tammispea piirkonnas. 

Tabel 48. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 

pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Alternatiiv 

Maksumus (eurot)* 

Ehitus-
maksumus 

Seadmete 
asendamiskulutus 

Investeeringu  
jääkväärtus 

Investeering 
30 a 

Ekspluatatsioon 
30 a 

Kokku 

Alternatiiv A – 
Reovee kogumine 
ja äravedu 20 770     -     5 971     17 914     520 950     538 864     

Alternatiiv B –
Kompaktpuhasti 
rajamine 191 975     22 077     49 674     193 175     125 250     318 425     

Alternatiiv C – 
Reovee pumpamine 
Essu 
kanalisatsiooni-
süsteemi 157 160     6 000     43 684     143 051     80 550     223 601     

*Investeeringu hetkeväärtus 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 

lahenduseks kogumismahuti rajamine ning reovee äravedu suurema puhasti juurde 

(Alternatiiv A) ning kallimaks lahenduseks aktiivmuda ja/või biokile tehnoloogial 

põhineva kompaktpuhasti rajamine (Alternatiiv B). Ekspluatatsioonikulude ning 30 

aasta investeeringute ja ekspluatatsioonikulude summaarne maksumus poolest on 

odavaimaks lahenduseks reoveepumpla ja survetorustiku rajamine ning reovee 

pumpamine Essu kanalisatsioonisüsteemi (Alternatiiv C). Samas võib antud lahendus 

osutuda olulisemalt keerukamaks ning ka kallimaks. Seetõttu selgub Alternatiiv C 

täpsem maksumus ning teostatavus hilisema projekteerimine käigus, kui on 

täpsustunud gaasitorustiku ristumise tehniline lahendus ning selle teostatavus 

(vajalikud tehnilised tingimused). Lisaks on Alternatiiv C korral veevarustuse 

ühendustorustiku rajamine Essu küla veevõrguga mõnevõrra odavam, kuna torustikud 

paigaldatakse valdavalt ühisesse kaevikusse planeeritava survekanalisatsiooni 

torustikuga. 
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Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks Tammispea piirkonnas tekkiva reovee 

käitlemiseks reoveepumpla ja ligikaudu 480 meetri survekanalisatsiooni 

torustiku rajamine ning reovee pumpamine Essu küla kanalisatsioonisüsteemi. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas on Tammispea piirkonnas tekkiva 

reovee käitlemise maksumuse korral arvestatud reovee pumpamisega Essu küla 

kanalisatsioonisüsteemi, kuid lõplik reoveepuhasti valik tehakse hilisema 

projekteerimise käigus. Juhul kui mingil põhjusel (nt gaasitoruga ristumise osas) 

osutub lahendus äärmiselt kalliks või keerukaks, siis tuleb Tammispea piirkonna 

reovesi puhastada kohapeal rajatavas kompaktpuhastis. 

6.4.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Tammispea piirkonnas (sh perspektiivsel 

reoveekogumisalal) elavatest elanikest. 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on piirkonnas moodustuva reovee käitlemiseks 

otstarbekas välja ehitada ühiskanalisatsioonisüsteem ning reovesi suunata Essu küla 

kanalisatsioonisüsteemi. Sellest lähtuvalt on arendamise kava lühiajalises 

perspektiivis (2015-2019) planeeritud välja ehitada Tammispea piirkonna 

ühiskanalisatsioon. Ühiskanalisatsiooni väljaehitamise eelduseks on Essu 

reoveekogumisala laiendamine Tammispea piirkonda. Selleks tuleb esitada 

vastavasisuline taotlus Keskkonnaministeeriumile. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Tammispea piirkonnas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on planeeritud laiendada Essu 

reoveekogumisala, mis on ka ühtlasi eelduseks ühiskanalisatsiooni väljaarendamiseks 

Tammispea piirkonnas. Planeeritaval reoveekogumisalal moodustuv reovee 

reostuskoormus on ligikaudu 75 ie. Rajatava ühiskanalisatsiooni abil kokkukogutav 

reovesi on planeeritud suunata Essu küla kanalisatsioonisüsteemi. Selleks on 

planeeritud rajada ligikaudu 670 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, 

reoveepumpla ning ca 480 meetri pikkune survekanalisatsiooni torustik reovee 

suunamiseks Essu küla keskuse kanalisatsioonisüsteemi. Kanalisatsioonitorustike 

rajamine toimub samaaegselt veetorustike rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik 

torustikke paigaldada samasse kaevikusse.  

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Tammispea 

piirkonnas on toodud tabelis 49. 
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Tabel 49. Tammispea piirkonna ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Tammispea piirkonna ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine   670 85 000    17 000 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises 
kaevikus veetorustikega m 670 67 000    13 400 

sh majaühenduste rajamine tk 20 18 000    3 600 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine ja 
rekonstrueerimine   480 38 400    7 680 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ja 
rekonstrueerimine ühises kaevikus veetorustikega m 480 38 400    7 680 

Reoveepumpla rajamine kmpl 1 31 000    6 200 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     177 560    35 512 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0    0 

Kanalisatsioon KOKKU     177 560    35 512 

6.4.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Tammispea piirkonnas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee ärajuhtimine on 

lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 

haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja 

kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 

piirkondadesse. 

6.5 Aaspere küla keskus 

6.5.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Aaspere küla keskuse 

ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Aaspere küla keskuse puurkaev-pumpla hoone vajab rekonstrueerimist; 

 Aaspere küla keskuse elamupiirkonnas puudub nõuetele vastav tuletõrje 

veevõtukoht. 

6.5.2 Perspektiivne veetarve Aaspere küla keskuses 

Aaspere küla keskuse ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 184 

elanikku. 

2014. aastal tarbiti Aaspere küla keskuse ühisveevarustuse puurkaevust (katastri nr 

2563) 3146 m
3
 vett, ehk ligikaudu 8,6 m

3
 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 50 on toodud 

Aaspere küla keskuse perspektiivne veetarve. 
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Tabel 50. Aaspere küla keskuse perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   242 234 230 226 224 222 222 

ÜV-ga ühendatud elanike 
arv   184 178 174 170 168 166 166 

Liitunute osakaal % 76 76 76 75 75 75 75 

Ühiktarbimine l/d*in 44 44 44 44 44 44 44 

Elanike veetarve m
3
/d 8,1 7,8 7,7 7,5 7,4 7,3 7,3 

Asutuste ja Ettevõtete 
veetarve m

3
/d 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Veetarve kokku m
3
/d 8,2 7,9 7,7 7,5 7,5 7,4 7,4 

Veekaod m
3
/d 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Veetootmine kokku m
3
/d 9,0 8,7 8,5 8,3 8,2 8,1 8,1 

Elanike veetarve  m
3
/a 2 955 2 859 2 794 2 730 2 698 2 666 2 666 

Asutuste ja ettevõtete 
veetarve  m

3
/a 25 25 25 25 25 25 25 

Veetarve kokku  m
3
/a 2 980 2 884 2 819 2 755 2 723 2 691 2 691 

Veekaod  m
3
/a 298 288 282 276 272 269 269 

Veetootmine kokku  m
3
/a 3 278 3 172 3 101 3 031 2 995 2 960 2 960 

Perspektiivne veetarve Aaspere küla keskuses on aastal 2027 ligikaudu 7,4 m
3
 

ööpäevas (tabel 50). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve ei 

suurene ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 44 liitrit vett. Asutuste puhul on 

arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. 

Ettevõtete veetarve on võetud 2014. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju 

ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude osakaaluna on 

arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.5.3 Veevarustuse edasine areng 

Olemasolevad Aaspere küla keskuse ühisveevärgi torustikud on suures osas 

rekonstrueeritud ning valdavalt heas seisukorras. Lühiajalises perspektiivis (2015-

2019) on vajalik rekonstrueerida Aaspere keskuse puurkaev-pumpla hoone. 

Pikaajalises perspektiivis (2020-2027) on plaaneritud rajada nõuetekohane tuletõrje 

veevõtumahuti Aaspere küla keskuse elamupiirkonda. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Aaspere külas. 

Aaspere küla keskuse olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 

käesoleva töö lisas esitataval joonisel 3. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on planeeritud rekonstrueerida olemasolev 

Aaspere küla keskuse ühisveevärgi puurkaev-pumpla hoone. Kuna pumplahoone on 

antud otstarbeks liiga suur tuleb hilisema projekteerimise käigus kaaluda hoone 

osalist või täielikku lammutamist ning uue hoone rajamist. Arendamise kavas on 

arvestatud hetkel uue hoone rajamise maksumusega. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027 

Kuna Aaspere küla keskuses korrusmajade piirkonnas pole tagatud piisav kustutusvee 

kättesaadavus standardi EVS 812-6:2012 tähenduses on arendamise kava pikaajalises 

perspektiivis planeeritud rajada korrusmajade juurde nõuetekohane tuletõrje 
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veevõtumahuti. Veevõtumahuti peab olema mahuga ligikaudu 108 m
3
 ning peab 

võimaldama aastaringset veevõttu. Lisaks on vajalik veevõtukoht nõuetekohaselt 

tähistada. Veemahuti täitmine toimub ühisveevärgist. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Aaspere küla keskuses on toodud tabelis 51. 

Tabel 51. Aaspere küla keskuse ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Aaspere küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019 

Aaspere keskuse puurkaev-pumpla hoone 
rekonstrueerimine  kmpl  1 26 060    5 212 

Aaspere küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2027 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine m³ 108 45 200    9 040 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     29 969    5 994 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     51 980    10 396 

Veevarustus KOKKU     81 949    16 390 

6.5.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Aaspere küla keskuses 

ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Aaspere küla keskuse kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 

aastat tagasi ning on seetõttu käesolevaks ajaks amortiseerunud ja halvas 

seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ning 

kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi; 

 Aaspere küla keskuse Kase mü reoveepumpla on amortiseerunud ning 

vajab rekonstrueerimist; 

 Aaspere küla keskuse reoveepuhasti järelpuhastuseks kasutatavad 

biotiigid on mudastunud ning kinni kasvanud. Lisaks on amortiseerunud 

biotiikide vahelised kanalisatsioonikaevud ja –torustikud. 

6.5.5 Aaspere küla keskuse perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Aaspere küla keskuse reostuskoormus on ligikaudu 166 ie. Perspektiivis 

on arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Aaspere küla 

keskuse elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Aaspere küla keskuse 

perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis 

(tabel 52). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate 

asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. 

Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 
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Tabel 52. Aaspere küla keskuse perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 

 

174 168 164 160 158 156 156 

Liitunute osakaal % 72 72 71 71 71 70 70 

Ühiktarbimine l/d*in 44 44 44 44 44 44 44 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 7,7 7,4 7,2 7,0 7,0 6,9 6,9 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 8,7 8,4 8,2 8,1 8,0 7,9 7,9 

Infiltratsioon m
3
/d 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 

Reovesi kokku m
3
/d 11,3 10,9 10,7 10,5 10,4 10,2 10,2 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 2 794 2 698 2 634 2 570 2 537 2 505 2 505 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 369 369 369 369 369 369 369 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 3 163 3 067 3 003 2 939 2 906 2 874 2 874 

Infiltratsioon m
3
/a 949 920 901 882 872 862 862 

Reovesi kokku m
3
/a 4 112 3 987 3 904 3 820 3 778 3 737 3 737 

Aaspere küla keskuse elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 7,9 m
3 

(vt tabel 52). Aaspere küla 

keskuse reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 10 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.5.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Aaspere küla keskuse reoveepuhasti on rajatud 1996. aastal ning tagab reovee 

nõuetekohase puhastuse. Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks on vajalik 

olemasolevat Aaspere keskuse reoveepuhastit ning kanalisatsioonisüsteeme 

regulaarselt hooldada. Rekonstrueerimist vajavad amortiseerunud 

kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud ning järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid, mis 

on käesolevaks ajaks mudastunud. Sellest lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid 

puuduvad. 

6.5.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Aaspere küla keskuses elavatest 

elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) on vajalik 

rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud küla 

keskuses. Lisaks on lühiajalises perspektiivis planeeritud rekonstrueerida Kase mü 

asuv reoveepumpla ning reovee järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid kogupindala ca 

750 m
2
. Pikaajalises perspektiivis (2020-2027) on ette nähtud heitveetorustiku 

rekonstrueerimine biotiikide juures ning olemasolevate survekanalisatsiooni torustike 

rekonstrueerimine.  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Aaspere küla keskuses. 
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Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad 

amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Aaspere küla keskuses. 

Amortiseerunud ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ka -

kaevude tõttu toimub sademete ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi, 

mis võib põhjustada häireid reoveepuhasti töös. Rekonstrueeritava isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 400 meetrit. 

Lisaks vajab rekonstrueerimist Kase mü reoveepumpla, mis on rajatud 1980ndate 

aastate lõpus ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Reoveepumpla on rajatud 3 

m läbimõõduga raudbetoonist rõngastest. Kaevus paiknevad teraskonstruktsioonid on 

roostes ja vajavad väljavahetamist. Otstarbekas on olemasoleva reoveepumpla 

asemele rajada uus kahe pumbaga varustatud kompaktpumpla. 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis vajavad rekonstrueerimist ja settest 

puhastamist ka olemasolevad Aaspere keskuse reoveepuhasti biotiigid kogupindalaga 

ca 750 m
2
. Biotiigid on aastaid hooldamata ning käesolevaks ajaks mudastunud. 

Lisaks on vajalik rekonstrueerida biotiikide sisse- ja väljavoolutorustikud ning –

kaevud. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud Aaspere küla keskuses 

survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine kogupikkusega ca 1420 meetrit. 

Lisaks on vajalik rekonstrueerida ka biotiikidest väljuv heitveetorustik pikkusega ca 

475 meetrit. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Aaspere küla 

keskuses on toodud tabelis 53. 
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Tabel 53. Aaspere küla keskuse ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Aaspere küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019 

Aaspere küla keskuse reoveepuhasti biotiikide 
rekonstrueerimine m² 750 11 250    2 250 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
Aaspere küla keskuses m  400 67 200    13 440 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 
kaevikus m 400 60 000    12 000 

sh majaühenduste rajamine tk 8 7 200    1 440 

Aaspere küla keskuse Kase mü reoveepumpla 
rekonstrueerimine kmpl 1 31 000    6 200 

Aaspere küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2027  

Aaspere küla keskuse heitveetorustiku 
rekonstrueerimine biotiikide juures m  475 71 250    14 250 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 475 71 250    14 250 

Survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
Aaspere küla keskuses m  1420 142 000    28 400 

sh survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
eraldi kaevikus m 1420 142 000    28 400 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     125 868    25 174 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     245 238    49 048 

Kanalisatsioon KOKKU     371 105    74 221 

6.5.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Aaspere küla keskuses sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee ärajuhtimine on 

lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 

haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja 

kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 

piirkondadesse. 

6.6 Aaspere küla endise kooli piirkond 

6.6.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Aaspere küla endise 

kooli piirkonnas ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Aaspere küla endise kooli piirkonna puurkaev-pumpla hoone ning 

elektri- ja automaatikaseadmed (sh veetöötlusseadmed) vajavad 

rekonstrueerimist. 

6.6.2 Perspektiivne veetarve Aaspere küla endise kooli piirkonnas 

Aaspere küla endise kooli piirkonna ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud 

ligikaudu 15 elanikku. Lisaks kasutab ühisveevärgi vett hooldekodu. 
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2014. aastal tarbiti Aaspere küla endise kooli piirkonna ühisveevarustuse puurkaevust 

(katastri nr 2553) 1464 m
3
 vett, ehk ligikaudu 4 m

3
 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 54 

on toodud Aaspere küla endise kooli piirkonna perspektiivne veetarve. 

Tabel 54. Aaspere küla endise kooli piirkonna perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   242 234 230 226 224 222 222 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   14 14 14 14 14 14 14 

Liitunute osakaal % 6 6 6 6 6 6 6 

Ühiktarbimine l/d*in 50 50 50 50 50 50 50 

Elanike veetarve m
3
/d 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Asutuste ja Ettevõtete 

veetarve m
3
/d 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Veetarve kokku m
3
/d 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Veekaod m
3
/d 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Veetootmine kokku m
3
/d 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Elanike veetarve  m
3
/a 256 256 256 256 256 256 256 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 

Veetarve kokku  m
3
/a 1 444 1 444 1 444 1 444 1 444 1 444 1 444 

Veekaod  m
3
/a 144 144 144 144 144 144 144,4 

Veetootmine kokku  m
3
/a 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 

Perspektiivne veetarve Aaspere küla endises kooli piirkonnas on aastal 2027 

ligikaudu 4 m
3
 ööpäevas (tabel 54). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et 

elanike veetarve ei suurene ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 50 liitrit vett. 

Hooldekodu puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve 

seetõttu ei suurene. Veekadude osakaaluna on arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.6.3 Veevarustuse edasine areng 

Olemasolevad Aaspere küla endise kooli piirkonna ühisveevärgi torustikud on suures 

osas rekonstrueeritud ning valdavalt heas seisukorras. Lühiajalises perspektiivis 

(2015-2019) on vajalik rekonstrueerida Aaspere endise kooli piirkonna 

ühisveevarustuse puurkaev-pumpla.  

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Aaspere küla endise kooli piirkonnas. 

Aaspere küla endise kooli piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on 

kirjeldatud käesoleva töö lisas esitataval joonisel 4. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on planeeritud rekonstrueerida olemasolev 

Aaspere küla endise kooli piirkonna ühisveevärgi puurkaev-pumpla. 

Rekonstrueerimist vajavad nii veetöötlusseadmed (rauaeraldusfilter), elektri- ja 

automaatikaseadmed ning puurkaev-pumpla toruarmatuur. Pumpla hoone on 

rahuldavas seisukorras, kuid vajab lähiaastatel samuti rekonstrueerimist. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Aaspere küla endises kooli piirkonnas on toodud tabelis 55. 
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Tabel 55. Aaspere küla endise kooli piirkonna ühisveevarustuse arendamiseks 

vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Aaspere küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019 

Aaspere endise kooli piirkonna ühisveevarustuse 
puurkaev-pumpla hoone ning elektri- ja 
automaatikaseadmete (sh veetöötlusseadmete) 
rekonstrueerimine  kmpl 1 58 200    11 640 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     66 930    13 386 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0    0 

Veevarustus KOKKU     66 930    13 386 

6.6.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Aaspere küla endise 

kooli piirkonna ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Aaspere küla endise kooli piirkonna kanalisatsioonitorustikud on rajatud 

enam kui 30 aastat tagasi ning on seetõttu käesolevaks ajaks 

amortiseerunud ja halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja 

kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 

sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

 Aaspere küla endise kooli piirkonna reoveepuhasti järelpuhastuseks 

kasutatavad biotiigid on mudastunud ning kinni kasvanud. Lisaks on 

amortiseerunud biotiikide vahelised kanalisatsioonikaevud ja –torustikud. 

6.6.5 Aaspere küla endise kooli piirkonna perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Aaspere küla endise kooli piirkonna reostuskoormus on ligikaudu 47 ie. 

Perspektiivis on arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus 

Aaspere küla piirkonna elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Aaspere küla 

endise kooli piirkonna perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud 

alljärgnevas tabelis (tabel 56). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et 

olemasolevate asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb 

samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 20 % tarbijatele pumbatud vee 

kogusest. 
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Tabel 56. Aaspere küla endise kooli piirkonna perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 

 

14 14 14 14 14 14 14 

Liitunute osakaal % 6 6 6 6 6 6 6 

Ühiktarbimine l/d*in 50 50 50 50 50 50 50 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Infiltratsioon m
3
/d 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Reovesi kokku m
3
/d 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 256 256 256 256 256 256 256 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 1 444 1 444 1 444 1 444 1 444 1 444 1 444 

Infiltratsioon m
3
/a 289 289 289 289 289 289 289 

Reovesi kokku m
3
/a 1 732 1 732 1 732 1 732 1 732 1 732 1 732 

Aaspere küla endise kooli piirkonna elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes 

tekitatud arvutuslik perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 4 m
3 

(vt tabel 56). 

Aaspere küla endise kooli piirkonna reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on 

ligikaudu 2,8 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra 

erineda reaalsest olukorrast. 

6.6.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Aaspere küla endise kooli piirkonna reoveepuhasti on rajatud 1997. aastal ning tagab 

reovee nõuetekohase puhastuse. Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks on vajalik 

olemasolevat reoveepuhastit ning kanalisatsioonisüsteeme regulaarselt hooldada. 

Rekonstrueerimist vajavad amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud ning 

järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid, mis on käesolevaks ajaks mudastunud. Sellest 

lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid puuduvad. 

6.6.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Aaspere küla endises kooli piirkonnas 

elavatest elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) on vajalik 

rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud. Lisaks 

on lühiajalises perspektiivis planeeritud rekonstrueerida reovee järelpuhastuseks 

kasutatavad biotiigid kogupindala ca 450 m
2
. Pikaajalises perspektiivis (2020-2027) 

on ette nähtud olemasolevate survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine.  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Aaspere küla endises kooli piirkonnas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad 

amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Aaspere küla endises kooli piirkonnas. 

Amortiseerunud ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ka -
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kaevude tõttu toimub sademete ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi, 

mis võib põhjustada häireid reoveepuhasti töös. Rekonstrueeritava isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 385 meetrit. 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis vajavad rekonstrueerimist ja settest 

puhastamist ka olemasolevad reoveepuhasti biotiigid kogupindalaga ca 450 m
2
. 

Biotiigid on aastaid hooldamata ning käesolevaks ajaks mudastunud. Lisaks on 

vajalik rekonstrueerida biotiikide sisse- ja väljavoolutorustikud ning –kaevud. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud Aaspere küla endise kooli 

piirkonna survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine kogupikkusega ca 345 

meetrit. Survekanalisatsiooni torustik on kasutusel heitvee pumpamiseks 

järelpuhastuseks biotiikidesse. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Aaspere küla 

endises kooli piirkonnas on toodud tabelis 57 

Tabel 57. Aaspere küla endise kooli piirkonna ühiskanalisatsiooni arendamiseks 

vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Aaspere küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019 

Aaspere küla endise kooli piirkonna reoveepuhasti 
biotiikide rekonstrueerimine m² 450 6 750    1 350 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
Aaspere küla endise kooli piirkonnas m  385 62 250    12 450 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 
kaevikus m 385 57 750    11 550 

sh majaühenduste rajamine tk 5 4 500    900 

Aaspere küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2027 

Survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
Aaspere küla endise kooli piirkonnas  m 345 34 500    6 900 

sh survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
eraldi kaevikus m 345 34 500    6 900 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     79 350    15 870 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     39 675    7 935 

Kanalisatsioon KOKKU     119 025    23 805 

6.6.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Aaspere endises kooli piirkonnas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee 

ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 

sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt 

sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee 

kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ning 
võimalused 

Tabelis 58 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik 

Haljala valla ÜVK süsteemide kaasajastamiseks ning rajamiseks arendamise kava 

perioodi jooksul. Investeeringu kogusumma, mis on vajalik ÜVK süsteemide (sh 

sademeveesüsteemide) arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on suurusjärgus 1,94 

miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Tuleb arvestada, et investeeringu suurus on välja 

arvutatud vastavalt tabelis 36 toodud hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% 

vahemikus erineda reaalsetest ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 

ning EL poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad ÜVK süsteemid vastama, et 

vähendada elanikkonna terviseriske ning keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud 

investeeringud eelkõige EL direktiividest tulenevate kohustuste tähtaegasid ja 

elanikkonna maksevõimet arvestades. ÜVK torustike ehitamine üksnes valla (või vee-

ettevõtte) omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu 

võimalik. Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 

siseriiklikest allikatest (KIK). KIK toetus ÜVK rajatiste rekonstrueerimisel ja 

rajamisel on kuni 85% projekti maksumusest. KIK veeprogrammi rahastatavate 

investeeringute puhul eeldatakse, et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering ÜVK 

süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab minimaalselt 15%. 

Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga.  

Tabelis 58 on välja toodud ka Haljala vallas arendatavate projektide planeeritavad 

teostamise ajad ning eeldatav valla (või vee-ettevõtte) omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 58. Haljala valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 
Asula Lühiajaline ja 

pikaajaline 
programm KOKKU* 

Lühiajaline investeeringuprogramm 2015 - 2019 Lühiajaline 
investeeringuprogramm 

2015 -2019 kokku 

Pikaajaline 
investeeringuprogramm 

2020 -2027 kokku 
2015.a 2016.a 2017.a 2018.a 2019.a 

Haljala alevik 525 838 0 55 603 55 603 55 603 55 603 222 410 303 428 

veevarustus 281 934 0 55 603 55 603 55 603 55 603 222 410 59 524 

kanalisatsioon 243 904 0 0 0 0 0 0 243 904 

Essu küla 420 038 0 84 827 84 827 84 827 84 827 339 308 80 730 

veevarustus 51 980 0 0 0 0 0 0 51 980 

kanalisatsioon 368 058 0 84 827 84 827 84 827 84 827 339 308 28 750 

Aaspere küla keskus 453 054 0 38 959 38 959 38 959 38 959 155 837 297 218 

veevarustus 81 949 0 7 492 7 492 7 492 7 492 29 969 51 980 

kanalisatsioon 371 105 0 31 467 31 467 31 467 31 467 125 868 245 238 

Aaspere endise kooli piirkond 185 955 0 36 570 36 570 36 570 36 570 146 280 39 675 

veevarustus 66 930 0 16 733 16 733 16 733 16 733 66 930 0 

kanalisatsioon 119 025 0 19 838 19 838 19 838 19 838 79 350 39 675 

Tammispea piirkond 350 750 0 87 688 87 688 87 688 87 688 350 750 0 

veevarustus 173 190 0 43 298 43 298 43 298 43 298 173 190 0 

kanalisatsioon 177 560 0 44 390 44 390 44 390 44 390 177 560 0 

KOKKU 1 935 633 0 303 646 303 646 303 646 303 646 1 214 584 721 049 

KOKKU OMAOSALUS* 387 127 0 60 729 60 729 60 729 60 729 242 917 144 210 

* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projektijuhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 15% 

** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse kohaliku omavalitsuse (või vee-ettevõtte) poolt raha KIK-ist. Omaosaluseks ÜVK süsteemide rekonstrueerimisel ning 

arendamisel on KIK-ist taotlemisel arvestatud 20%. 
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Tabelis 58 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 

maksumused on arvestatud praegustes (2015. a.) hindades. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 

protseduur, mistõttu seda käesoleva arendamise kava raames ei teostata. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on ÜVK teenuse hinna 

kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks ehitushindade tõusu. Keskmiselt on 

prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2015-2027 ligikaudu 2,5-4,3 % aastas. 

Seejuures täpne projekti maksumus määratakse konkreetsete ehitajate poolsete 

hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline investeeringute planeerimine 

kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 

arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ÜVK-ga liitumise 

tasu. Lõplikud tariifid töötab välja vee-ettevõte ning kooskõlastab Konkurentsiamet.  

7.2.1 Tariifide kehtestamise põhimõtted 

Käesoleval ajal kehtivad Haljala valla asulates ühtsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

hinnad elanikele, asutustele ning ettevõtetele, kuid kanalisatsioonitariif on jaotatud 

gruppidesse vastavalt reovee reostusnäitajatele. Arvutuste lihtsustamiseks on 

käesolevas prognoosis lähtutud kaalutud keskmisest vee- ja kanalisatsioonitariifist. 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 

vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ÜVK süsteemi ning kes 

hakkavad tasuma teenuse eest. Otstarbekas on määrata tariifid tarbitava vee hulga 

järgi.  

Väga oluline on ÜVK tariifide kujundamisel arvestada elanike maksevõimega. 

Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna netosissetulekutest. Keskmiseks 

leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud ca 427,7 eurot (2013. aasta 

Statistikaameti andmed Lääne-Virumaa kohta).  

ÜVK tariifide kujundamisel lähtutakse teostatavate investeeringute omaosalusest 

(20%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes hindades. Lisaks tuleb 

arvestada nii ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga arendamise kava perioodi 

vältel. Töö tabelis 59 on välja toodud koondtabel ÜVK tariifide kujunemisest. Tabelis 

toodud ÜVK tariifide korral on arvestatud olemasolevate ÜVK objektide 

amortisatsioonikulusid üksnes omafinantseeringu osas, mis näiteks 2012.a. Haljala 

alevikus teostatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööde 

korral oli ca 16,8 % projekti abikõlbulikest kuludest. 

Arvestades palgatõusuks KIK-i ametlikud prognoosandmed 

(www.struktuurifondid.ee/file.php?10149513), võiks 2027. aastal Lääne-Virumaa 

leibkonnaliikme netosissetulek olla ligikaudu 952 eurot. Maksimaalseks ÜVK tariifi 

suurusjärguks peetakse 2-3 % netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 19,0-

28,6 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 60 l inimese 

kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 1,8 m
3
 vett inimese kohta kuus.  

Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m
3
 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks aastaks 

2027 ilma käibemaksuta 10,6-15,9 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning 

http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10149513
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tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Haljala valla ÜVK 

arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis võimaldab 

analüüse korrigeerida. Põhjendatud ÜVK teenuse hinna kalkulatsiooni skeem on 

esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid (ÜVVKS): 

– tootmiskulude katmine; 

– investeeringud olemasolevate ÜVK süsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– põhjendatud tulukus; 

– ÜVK arendamine vastavalt ÜVK arendamise kavale piirkonnas, kus ÜVK-ga 

ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud 

enne 1999. aasta 22. märtsi. 

ÜVK teenuse hind koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele 

lisanduvast plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. ÜVK 

teenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu rahastatavate projektide 

amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 20%-liselt. 

I Veetootmise omahind : 

1. elektrienergia maksumus. 

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaev-pumplate, torustike ja mahutite 

rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 

amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. ressursimaks, mis Ordoviitsiumi põhjaveekihi veele on 2015. aastast 8,47 

senti/m
3
. Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee hulga, mitte 

tarbitava vee hulga alusel.  

4. töötasud inimestele, kes haldavad veevarustussüsteeme (arendamise kava 

perioodil on palkade tõusuks arvestatud 4,8-6,5% aastas); 

5. administreerimiskulud on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. Lisaks 

on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal; 

6. remondi- ja hoolduskulusid on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. 

Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi põhjal. 

II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Reovee puhastamise ja pumpamise elektrikulud.  

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. reoveepumplate, torustike ja reoveepuhastite 

rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 

amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme (arendamise kava 

perioodil on palkade tõusuks arvestatud 4,8-6,5% aastas); 

4. Saastetasud on arvestatud reovee puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et 

vett puhastatakse vastavalt vee-erikasutusloas väljastatud tingimustele; 

5. administreerimiskulud on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. Lisaks 

on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal; 
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6. reovee puhastamisel kasutatava kemikaali kulu on arvestatud 2014. aasta 

tegelike kulude põhjal. Lisaks on arvestatud kulude suurenemist THI 

prognoosi põhjal; 

7. muda äraveo kulu on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. Lisaks on 

arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal; 

8. remondi- ja hoolduskulusid on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. 

Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi põhjal. 

Vee-ettevõtte kasuminormiks on arvestatud 4% käibest. 

Seega võiks Haljala vallas arenguperioodi jooksul kujuneda kaalutud keskmiseks vee- 

ja kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 5,97 eur/m
3
. 

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 

maksevõime kasvades siiski aktsepteeritav (kuni 1,3% leibkonnaliikme kuu 

sissetulekust). ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-

ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse optimeerimisega 

pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus ning 

hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 

tingimustest). ÜVK teenuse kujunev hind on näidatud tabelis 59, kus on muuhulgas 

arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelit ei saa ega tohi kasutada ÜVK hinna 

kehtestamiseks Haljala vallas, kuid kindlasti tuleb tariifide kujundamisel arvestada 

finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel kujuneb veetootmise ja 

reovee puhastamise omahind. ÜVK teenuse hind Haljala valla ÜVK süsteemide 

aladel peaks ka edaspidi olema sama nii eraõiguslikel isikutel kui ka juriidilistel 

isikutel. Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on põhjendatud nt siis, kui 

ettevõtte tegevuse tulemusena tekib reovett, mille reoainete sisaldus on kõrgem 

olmereovee parameetritest (nt AS Viru Õlu reovesi). 

Käesolevas arendamise kavas toodud ÜVK teenuse prognoositavad tariifid (tabel 59) 

iseloomustavad üksnes Haljala valla veetootmise ja reovee puhastamise omahinda 

ning sellele lisanduvat plaanilist kasumit. ÜVK teenuse tariifi prognoos on koostatud 

kogu Haljala valla kohta lähtuvalt perspektiivsetest ÜVK teenuse mahtudest ning 

veetootmise ja reovee puhastamise kuludest. Perspektiivne ÜVK teenuse tariif Haljala 

vallas kehtestatakse vee-ettevõtte tegevuspiirkonna põhiselt ning selle kooskõlastab 

Konkurentsiamet. 

Alljärgnevas tabelis kajastatud ÜVK teenuste hind sisaldab käibemaksu. Tabelist on 

näha, et ÜVK hindu tuleb järk-järgult tõsta, kuna vee ja reovee hind peab sisaldama 

nii ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid. 

Kuigi perspektiivse ÜVK tariifi prognoosimisel on arvestatud amortisatsioonikulusid 

üksnes teostatavate investeeringute omaosaluse põhjal, on vee-ettevõtluse 

jätkusuutlikkuse tagamiseks Haljala vallas vajalik pikemas perspektiivis jõuda 

etalontariifiga tähistatud ÜVK tariifini, mis arvestab teostatavate investeeringute 

amortisatsioonikulu 100 %-lisena (vt. tabelis 59 esitatud etalontariif). 

Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on 

arendamise kavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 

ja inflatsiooninäitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 

arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida 
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vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel korrigeerida ÜVK 

teenuse hinna prognoosi. 
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Tabel 59. Haljala valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoos (käibemaksuga) 
Aasta Ühik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga  liitunute arv - 1 604 1 553 1 554 1 550 1 539 1 523 1 507 1 491 1 484 1 477 1 470 1 463 1 463 1 467 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv - 1 546 1 496 1 488 1 475 1 460 1 445 1 430 1 415 1 408 1 401 1 394 1 387 1 404 1 421 

Veeteenuse maht m
3
/a 37 038 37 204 37 212 37 128 36 919 36 611 36 303 35 995 35 860 35 725 35 590 35 454 35 454 35 533 

Kanalisatsiooniteenuse maht m
3
/a 101 823 103 070 102 901 102 640 102 352 102 064 101 775 101 487 101 352 101 217 101 082 100 947 101 282 101 617 

Veeteenuse hind eur/m
3
 1,71* 1,73 1,81 1,90 2,01 2,13 2,15 2,19 2,29 2,39 2,48 2,58 2,68 2,79 

Kanalisatsiooniteenuse hind eur/m
3
 2,04* 2,09 2,16 2,25 2,35 2,45 2,50 2,57 2,67 2,77 2,87 2,98 3,07 3,17 

Komplekshind** eur/m
3
 3,74* 3,82 3,97 4,15 4,36 4,58 4,65 4,76 4,96 5,15 5,35 5,56 5,76 5,96 

Hinnatõus % 0,0 2,0 3,9 4,6 5,1 5,0 1,6 2,4 4,0 4,0 3,8 4,0 3,5 3,5 

Etalontariif (kogukulu, kasum, 

KM) eur/m
3
 6,44 6,56 6,87 7,23 7,63 8,05 8,16 8,32 8,55 8,78 9,02 9,33 9,55 9,80 

Leibkonnaliikme netosissetulek eur/kuu 451,7 473,3 498,0 527,9 562,2 598,2 636,1 675,6 717,0 760,0 804,9 851,7 900,7 952,0 

Leibkonnaliikme kulutus VK 

teenusele eur/kuu 5,92 6,07 6,31 6,60 6,94 7,28 7,40 7,58 7,88 8,19 8,51 8,85 9,16 9,48 

VK teenuse kulu osakaal 

sissetulekust % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 

*Käesoleval ajal Haljala vallas AS Haljala Soojus teeninduspiirkonnas kehtivad kaalutud keskmised vee- ja kanalisatsioonitariifid. 

**Komplekshinna prognoosimisel on võetud arvesse vee-ettevõtluse kulusid 2014. aastal ning olemasolevate varade ning planeeritavate investeeringute 

amortisatsioonikulusid üksnes omaosaluse põhjal. 
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7.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 

liitumislepingu kohaselt osaliselt ÜVK rajamise eest. Liitumistasu suurus kinnistu 

omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi suurusest, teiste 

finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja liituvate abonentide 

arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja valdajate soovist 

kasutada ÜVK teenuseid ning osaleda vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 

kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 

M = K/G  

kus M on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K on 

liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 

ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 

reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 

ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 

kogumiskaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 

pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Haljala valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 

olemasolevast ning perspektiivis laiendatavast reoveekogumisalast, peab kaitsmata ja 

nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt 

puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m
3
 ööpäevas. Samuti 

võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aledel pinnasesse immutada 10-50 m
3
 

heitvett pärast reovee süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie 

reostuskoormusega reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib nõrgalt 

kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m
3
 mehaaniliselt puhastatud 

olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel 

on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 

1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja 

kivimitest. 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 

sisu purgimise võimalus on olemas Haljala aleviku reoveepuhasti juures. 

 


